
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
     
ระเบียบวาระที่  ๓   :  รายงานผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖                           

                                         มกราคม ๒๕๕๖  

  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

    และกิจการโทรทัศน 

  ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เรื่องเพ่ือทราบ  
  ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค               มะลิ

สุวรรณ) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๕ : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

  ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร.พีระพงษ  มานะกิจ)  

    : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษฯ 

  ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท)  

    : กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ 

  ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๕ : มท. 

  ๔.๕ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 

๒๕๕๕ : ปบ. 

  ๔.๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เร่ือง กรอบจํานวนเงินและการยื่นขอรับการสงเสริม

และสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจําป ๒๕๕๖ : ทบ. 

  ๔.๗ การเดินทางเขารวมประชุม DVB World ๒๐๑๓ Conference ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร

สเปน : กสท., จส. 

  ๔.๘ งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ : ลย. 

  ๔.๙ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๗๔/๒๕๕๕ (ศาลปกครองอุดรธานี) ระหวาง หาง

หุนสวนจํากัด ฐิติรัตน มีเดีย แอนด เน็ตเวิรค ผูย่ืนฟอง กสทช.  

    ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ กสท. ผูถูกฟองคดีที่ ๒ : กสท., มส. 



  ๔.๑๐ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๙๙/๒๕๕๕ (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช) ระหวาง 

นายภูมิกิตต  รักแตงาม ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ กสท.    ผูถูกฟองคดีที่ 

๒ : กสท., มส. 

  ๔.๑๑ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๖๕/๒๕๕๕ (ศาลปกครองขอนแกน) ระหวาง นาย

ชัยกมล  ชุมชนสัมพันธ ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดี  

    : กสท., มส. 

  ๔.๑๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๖๐/๒๕๕๕ (ศาลปกครองระยอง) ระหวาง นายเดช

ณรงค  ฤทธิ์ระบือ ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ กสท.  

    ผูถูกฟองคดีที่ ๒ : กสท., มส. 

  ๔.๑๓ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๐๔/๒๕๕๕ (ศาลปกครองนครราชสีมา) ระหวาง 

นางสาวดาราวรรณ  เดนอุดม ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ กสท. ผูถูกฟองคดี

ที่ ๒ : กสท., มส. 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  เรื่องคางการพจิารณา 
  ๕.๑ รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน กสทช. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ, ทย. 
  เรื่องเสนอใหม 
  ๕.๒ แผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๖ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)                      ของ

สํานักงาน กสทช. : คกก.ตรวจสอบภายใน, ภบ.  

  ๕.๓ รางเคาโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๕ : คณะทํางานกํากับการ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฯ , ยย. 

  ๕.๔ การปรับเปล่ียนองคประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของ กสท. 

(จํานวน ๑๗ คณะ) : กสท., มส. 

  ๕.๕ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน : กสท., มส. 

  ๕.๖ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทดแทน

อนุกรรมการท่ีลาออก) : กทค., คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

  ๕.๗ อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการช่ัวคราว สําหรับผูรับ

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International 

Mobile Telecommunications – IMT) ยาน ๒.๑ GHz  

    : กทค., ชท. 

  ๕.๘ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารงานของสํานักงาน กสทช. : ปบ. 

  ๕.๙ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการเพ่ือขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจาก

กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการบริหารและติดตามประเมินผลโครงการกองทุนฯ : ทบ. 

  ๕.๑๐ การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนิน

รายการ ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ : กสท., ปส.๒ 



  ๕.๑๑ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหใชคล่ืนความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... : กสท., 

จส. 

  ๕.๑๒ การรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใช

งานเคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก : กทค., ทท. 

  ๕.๑๓ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ : ทบ. 

  ๕.๑๔ แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผานไปสูการรับชมโทรทัศนภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล : ทบ. 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ  

  ๖.๑ นําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ต้ังสํานักงาน กสทช. แหงใหม และ

แนวความคิดการออกแบบเบื้องตน : พย. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


