
                                                       ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห/องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  
   วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘   
 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พ.อ. นที ศุกลรัตน�)  
    ประจําเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ : รองประธาน กสทช. พ.อ. นทีฯ  
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค�  
   มะลิสุวรรณ) ระหว;างเดือนตุลาคม –  เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : รองประธาน กสทช.  
   พันเอก เศรษฐพงค�ฯ 
 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พ.ต.อ. ทวีศักด์ิ งามสง;า)  
   ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. ทวศัีกด์ิฯ  
 ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�)  
   ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. ประเสริฐฯ  
 ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร) ประจําเดือน 
   ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘ : กสทช. พลเอกสุกิจฯ 
 ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร�ตามแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
   (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติการภายใตBแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
   ประจําปC ๒๕๕๘ : กสท., กทค., คภ. 
 ๔.๗ รายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยขBอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกันยายน 
    ๒๕๕๘ : กทค., รท. 
 ๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกBไขเพ่ิมเติม 
    ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ : กทค., มท., ทท., คท. 
 ๔.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกBไขเพ่ิมเติม 
   ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ : กทค., ทท. 
 ๔.๑๐ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ ระหว;างวัดพรหมนิมิต ผูBฟLองคดี  
   กับ กสทช. ผูBถูกฟLองคดี : กสท., มส. 



 ๔.๑๑ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘ (ระหว;างบริษัท เอส แอนด� ซี  
   คอมมิวนิเคชั่น 2001 จํากัด ผูBฟLองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผูBถูกฟLองคดีท่ี ๑  
   กสทช. ผูBถูกฟLองคดีท่ี ๒ และ กสท. ผูBถูกฟLองคดีท่ี ๓) : กสท., มส.  
 ๔.๑๒ การดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับการขอใหBเพิกถอนประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกํากับ 
   ดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคBาของผูBใหBบริการโครงข;ายโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกและ 
   ผูBใหBบริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก (คดีหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ ๒๐๑๘/๒๕๕๘  
   ๒๐๒๒/๒๕๕๘ และ ๒๐๒๓/๒๕๕๘) : กสท., มส.  
 ๔.๑๓ การดําเนินการปรับปรุงแกBไขขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR) โครงการ 
   จัดจBางผูBผลิตและจัดการดําเนินการประชาสัมพันธ�เผยแพร;สื่อและกิจกรรมรณรงค�เสริมสรBาง 
   การรับรูB ความเขBาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ;านไปสู;การรับส;งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
    : กสท., คณะกรรมการกําหนดขอบเขตฯ , จส. 
 ๔.๑๔ รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนา 
   กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ  
   ประจําปC ๒๕๕๘ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
    ๕.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช;วยเหลือการปฏิบัติหนBาท่ี 
       ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดBาน

 โทรทัศน�) : กสท., มส. 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
    ๕.๒.๑ (ร;าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขBองกับการใชBเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
       ย;านความถ่ี ๕๗-๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ : กทค., คภ., ทท., คท. 
    ๕.๒.๒ สรุปผลการรับฟeงความคิดเห็นสาธารณะต;อ (ร;าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขBองกับ 
       การใชBคลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย;านความถ่ี  
       VHF (๑๓๗-๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ : กทค., คภ. 
    ๕.๒.๓ แต;งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห;งทางชุดใหม; (ชุดท่ี ๕) : กทค., วท. 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ ขอปรับปรุงองค�ประกอบ ของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
       กองทุนฯ จํานวน ๒ คณะ : ทบ. 
    ๕.๓.๒ ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําปC ๒๕๕๘  
       เพ่ือใชBประกอบการจ;ายค;าตอบแทนประจําปC ๒๕๕๘ : บย. 
 ๕.๔  เร่ืองค$างการพิจารณา 
   ๕.๔.๑ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  
     และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒  
     ประจําปC ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ : ทบ. 
   ๕.๔.๒  การแกBไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว;าดBวยการจ;ายบําเหน็จพนักงานและ 
      การสงเคราะห�ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย. 
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ  

    
           


