
        ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

     ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช . ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช . นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษารองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)  
   ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ : รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน)  
   ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท)  
   ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ  
 ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค)  
   ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ : กสทช. สุภิญญาฯ  
 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตรตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี  
   (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหาร 
   คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําป ๒๕๕๙ : กสท., กทค., คภ. 
 ๔.๖ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนตุลาคม  
   ๒๕๕๙ : กทค., รท. 
 ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไข 
   เพ่ิมเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ : มท., ทท.,  
 ๔.๘ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ : คส. 
   
 
 

 



ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑  เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
    ๕.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน

และพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน : กสท., ปส.๓ 

    ๕.๑.๒ การแกไของคประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ 
     โทรทัศน (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการวิทยุกระจายเสียง  
     คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการโทรทัศน และคณะอนุกรรมการ 
     เทคโนโลยีวิศวกรรมและแกไขปญหาการรบกวนวิทยุการบิน) : กสท., มส. 
    ๕.๑.๓ แกไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การสงเสริมและคุมครองสิทธิของคน 
     พิการใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน : กสท.,  
     มส., บส. 
    ๕.๑.๔   (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบัตรผูประกาศใน 
      กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : กสท., คณะอนุกรรมการประเมิน 
      มูลคาคลื่นความถ่ีฯ , ชส., นส. 

 ๕.๒  เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. 
    ๕.๒.๑ (ราง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ 
     เคลื่อนท่ีทางทะเล ยานความถ่ี ๒๗ เมกะเฮิตตซ จํานวน ๓ ฉบับ : กทค., คภ.,  
     ทท., คท.  
    ๕.๒.๒ (ราง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของกับการใชคลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ี  
      และการใชงานในลักษณะ Programme Making and Special Events  
      (PMSE) จํานวน ๔ ฉบับ : กทค., คภ. 
    ๕.๒.๓ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการอนุญาตใหใชคลื่น 
      ความถ่ีสําหรับอากาศยานซ่ึงไมมีนักบิน (Unmanned Aircraft System) 
       : กทค., คภ. 

  ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ 
      จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๐ ใน 
      ประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและ  
      กิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการรวมทางเทคนิคฯ , คภ. 
    ๕.๓.๒ การกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควา 
      ดวยการประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  
      (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ 
      โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการรวมทาง 
      เทคนิคฯ , คภ.  
    ๕.๓.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือ 
      ใชประกอบการจายคาตอบแทน ประจําป ๒๕๕๙ : บย. 
    ๕.๓.๔ การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใตของ 
      สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี : กบ. 
    ๕.๓.๕ การพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการสงเสริมสนับสนุนทุนโครงการประเภท 
      ท่ี ๒ จากวิธีการประกวดแขงขันเปนวิธีการประกวดราคา : ทบ. 



 ๕.๔  เร่ืองคางการพิจารณา 
   ๕.๔.๑ โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุประจําท่ี จํานวน ๔ แหง :  
      พย., ผภ. 
   ๕.๔.๒ โครงการจัดซ้ือชุดสถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุประจําท่ี จํานวน ๖ แหง :  
      พย., ผภ. 
   ๕.๔.๓ โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๑๔ คัน : พย., ผภ. 

 ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 

 ๖.๑  การดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการสงเสริมการประกอบ 
    กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน 
    สาธารณะ : ทบ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


