
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗   

 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พ.ต.อ. ทวีศักด์ิ งามสงา)  

   ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ : กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักด์ิฯ  

 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน)  

   ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๗ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

   ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ : มท. 

 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 

   พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : รท. 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 

   ธันวาคม ๒๕๕๗ : รท. 

 ๔.๖ ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อใช 

   ประกอบการจายคาตอบแทนประจําป ๒๕๕๗ : บย. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
    ๕.๑.๑ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและ 

       กิจการโทรทัศน : กสท., บส. 

    ๕.๑.๒ การพิจารณาให สํานักงาน กสทช. เขาเปนสมาชิกประเภทผูสนับสนุนภาครัฐ  

       (Government Supporters) ของสหพันธองคกรผูบริโภคสากล (Consumer  

       International: CI) : กสท., บส. 

    ๕.๑.๓ การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง 

       และโทรทัศน : กสท., มส.  

 



 ๕.๒  เรื่องที่ผานการพิจารณาจากทีป่ระชุม กทค. 
    ๕.๒.๑ รางประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคใน 

       กิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ 

       เปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ.ศ. ....  

       : กทค., รท., มท. 
 ๕.๓   เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ 

       จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) คร้ังที่ ๔ ใน 

       ประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและ 

       กิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คภ. 

    ๕.๓.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ 

       จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) คร้ังที่ ๕ ใน 

       ประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและ 

       กิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คภ. 

    ๕.๓.๓ การแตงต้ังคณะทํางานเพื่อทําการศึกษาและกําหนดแนวทางการใหอนุญาต 

       สําหรับการใหบริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหวางกิจการโทรคมนาคมและ 

       กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน :  ปท.๒. 

    ๕.๓.๔ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๗ : คณะทํางาน 

       จัดทํารายงานฯ, ยย. 

    ๕.๓.๕ รางระเบียบ กสทช. วาดวยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. ....  

       : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ , นย. 

    ๕.๓.๖ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของ 

       คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... : นย. 

    ๕.๓.๗ ความเห็นเบื้องตน (Preliminary View) ของประเทศไทยตอการประชุม 

       เตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของ 

       ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก คร้ังที่ ๔ (APG15-4) : กสท., คณะทํางานเตรียม 

       การประชุมใหญฯ , คภ. 

    ๕.๓.๘ ราง (แกไข) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ 

       กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

       และรางกฎหมายที่เก่ียวของ : กสทช. ประวิทยฯ , กสทช. สุภิญญาฯ , มท. 

    ๕.๓.๙ การทบทวนการแตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามประเด็น 

       ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ 

       ของสํานักงาน กสทช. : ปบ., กบ. 
 ๕.๔  เรื่องคางการพจิารณา 

    ๕.๔.๑ การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๘ : บย. 

    ๕.๔.๒ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย.   

    ๕.๔.๓ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง 

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย.  



     

   ๕.๔.๔ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ 

      สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ....  

      : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงระเบียบฯ , นย., กบ.  
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             


