
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๑๙/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒   ขอน าส่งข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน สอบถาม และการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : 
ส านักบริหารข้อมูลกลาง (บภ.) 

๓.๓   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ชดเชยความ
เสียหายกรณีตัดสัญญาณเคเบิลทีวีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และขอให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการลงโทษบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เร่ง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (เลขที่ ๙๘/๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๔   ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ : ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๓.๕   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสีย ง                 
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
: ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  



 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุ จ านวน ๔ ช่องรายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๓   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ จ านวน ๓ ช่องรายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๒ ช่องรายการ : ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๕   การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๖   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปีของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล จ านวน ๒๑ ช่องรายการ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๗   การเพิ่มเติมเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ :  
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

๔.๘   ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 
จ านวน ๔ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกับก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๙   เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ
ปรับปรุงการรับชมรายการกีฬาในระบบเสียงภาษาอังกฤษ (เลขที่ ๘๖/
๒๕๕๖ และ ๑๐๕/๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 



 

 

๔.๑๐ แนวปฏิบัติ เรื่อง การออกอากาศที่มีระดับเสียงดังเพิ่มข้ึนกว่าปกติใน
ช่วงเวลาโฆษณา เป็นการละเมิดต่อผู้บริโภคในลักษณะที่ เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๔.๑๑ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๑๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... : ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)/ คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานทางด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๕๕๙/๒๕๕๗ : ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๔ การสนับสนุนคลื่นความถ่ีของทีวีระบบดิจิตอล และของบประมาณ
สนับสนุนโครงการจัดตั้งและบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพและ
เสียงพระพุทธศาสนาระบบดิจิตอล (Digital) ฟรีทีวี : ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๕ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ : ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

๔.๑๖ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยขอขยายเวลาการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี : ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) 

๔.๑๗ การพิจารณาการขออนุญาตด าเนินการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ที่เป็น
การทั่วไปทางกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีการถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ฤดูกาล 
๒๐๑๔ ของบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ 
สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด : ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.) 

 
 



 

 

๔.๑๘ การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากัด เรื่อง การขอ
สอบถามกรณีการให้บริการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ : ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


