
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชัน้ ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค ์

 --------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลกา รด า เนินง านตามมติ  กสท .  ค รั้ ง ที่  ๓๔/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ รายงานผลกา รด า เนินง านตามมติ  กสท .  ค รั้ ง ที่  ๓๕/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผดิเกีย่วกบั
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ : ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) 

๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ และผู้อ านวยการสถานี 
จ านวน ๑ ช่องรายการ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๓.๕ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ รายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

DVB-T2 ของกรมประชาสัมพันธ์ : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)  

๔.๒ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อคของผู้
ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 

๔.๓ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๕ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง ส าหรบัผู้ทดลอง
ออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๖ ขออนุมัติแก้ไขมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๗ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๘ ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากรณีการน ารายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลไปออกอากาศทางโทรทัศน์ แบบ
บอกรับสมาชิก : ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)/ 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๙ แนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณีปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย : 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 



 

 

๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๕ (๑๐) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ : ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ... : ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

๔.๑๒ การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด และ
หนังสือตอบฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการโทรทัศน์ : ส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

๔.๑๓ ข้อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก าหนดให้ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด : 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๔ การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๕ ฉบับ : ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๕ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเปน็การใช้
คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๑๖ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างประเทศ จ านวน ๒ 
หลักสูตร : ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(อส.) 

๔.๑๗ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ IBC 
Conference and Exhibition ประจ าปี ๒๕๕๗ : ส่วนงาน กสทช. 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตร์ภาษ์นันท์ 

๔.๑๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ IBC 
Conference and Exhibition ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๗ : ส่วนงาน ประธาน กสทช. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


