
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๒๐/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๒๑/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๓ เรียนแจ้งส าเนาน าส่งหนังสือเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์
วอยซ์ทีวี ออกอากาศตามปกติให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
: ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

๓.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกีย่วกบั
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ : ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (คส.)  

๓.๕ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง 
ร้องเรียนขอให้เพิกถอนใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ช่องเอเชียอัพเดท : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 

 



 

 

๓.๖ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณี
ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
ช่อง NBT จัดรายการที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม : ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง 
ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบความไม่เหมาะสมของละคร “สายลับเดอะ
ซีรีย์” ทางช่อง Play ch (GMMZ-๑๑) : ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๓.๘ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง 
ร้องเรียนขอให้พิจารณากรณีรายการข่าว ๓ มิติ น าเสนอข่าวที่นางปวีณา  
หงสกุล น าพยานในคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมาแถลงข่าวต่อ 
สื่อมวลชน : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจาย เสียงและโทรทั ศน์  (ผส . )  ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๓.๙ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง 
ร้องเรียนขอให้พิจารณาเรื่องค าหยาบคายของผู้จัดการโทรทัศน์ : ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

๓.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง 
แสดงความคิดเห็นให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการน าเสนอ
ข่าว สถานการณ์ทางการเมืองของช่อง ๓, ๕ และ ๗ : ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 



 

 

๓.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชันส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณให้สามารถรับชมได้ตามที่โฆษณาไว้ และลดค่าบริการรายเดือน 
(Super Sport Package) (เลขที่ ๓๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ปรับปรุงกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้สามารถ
รับชมรายการได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๒/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๓ กรณี ขอให้ บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถรับชมช่องรายการ Asia Update หรือช่องรายการ DNN ได้
บริเวณพื้นที่เขตบางกะปิ (เลขที่ ๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีการปรับเปลี่ยนช่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม DTV ของบริษัท ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิร์ค จ ากัด ท าให้
รับชมช่องรายการลดลง (เลขที่ ๗๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๕ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา : ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๓.๑๖ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสีย ง                 
ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ : 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

๔.๒ การปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ... ภายหลังการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) 



 

 

๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จ านวน ๓ ราย ๓ ช่อง
รายการ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๔ ร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผา่นการพจิารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้
ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง (ไม่ทราบช่ือสถานี) คลื่นความถ่ี FM 
๑๐๓.๙๐ MHz จัดรายการโดยใช้ค าพูดไม่เหมาะสม : ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

๔.๕ ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีขอรับใบอนุญาต 
จ านวน ๑ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค : ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๖ การก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและการนั่งพิจารณาคดีครั้ง
แรก คดีปกครองหมายเลขด าที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗ (การถ่ายทอดสดฟุตบอล
โลก) : ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๗ การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่าย แบบบอกรับ
สมาชิกเพิ่มเติม : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๘ แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่ง
อ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


