
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๘/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๔๗/๒๕๕๗  

: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุที่ถูกระงับตามมติ  
กสท. ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๗ : ส านักกรรมการกิจการกระจาย 
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด : 
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)  

๓.๔ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง
ขอแสดงความเห็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของชาติของชมรมลูกหลานไทย : 
ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ   

 ๓.๕ กรมควบคุมโรคขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ออกอากาศในรายการกีฬา : ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ   



 

 

๓.๖ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการออกอากาศคลิปวีดีโอที่มี
การแชร์ผ่าน Social Network : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)  

๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง
ร้องเรียนรายการตื่นมาคุย ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 
๙ มีเนื้อหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน : ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ   

๓.๘ การท าค าช้ีแจงในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๔๙/๒๕๕๗ ศาลปกครอง
สงขลา : ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๓.๙ รายงานผลการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗ : ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๓.๑๐  รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี
และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค : ส านักการพัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน (พย.) 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

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

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้
ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑)  

๔.๓ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา (ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

 

 



 

 

๔.๔ พิจารณาค าร้องขอให้ต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ส าหรับ
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 
เนื่องจากไม่ได้ยื่นค าขอใหม่ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ 
คณะอนุ ก ร ร มก า ร กิ จ ก า ร ก ร ะจ าย เ สี ย ง บ ริ ก า ร ชุม ชน  แล ะ
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 

๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิยื่นขอ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากไม่ได้ยื่นค าขอและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการ
สาธารณะ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และ
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 

๔.๖ พิจารณาค าร้องของนายสมจิต โนวิรัตน์ กรณีการขออนุญาตทดลอง
ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่เหียะ เอฟเอ็ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างที่ กสทช. จัดท าหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่นความถ่ี : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ คณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงบริการสาธารณะ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชน และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกจิ 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ ไม่ ใ ช้คลื่ นความ ถ่ี  จ านวน ๑ ร าย  (๑  ใบอนุญาต )  :
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)  

๔.๘ การขอเพิ่มการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการ
อนุญาตการประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓)  

๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง ๕ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)  

 



 

 

๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณี
ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุ FM ๑๐๐.๐๐ MHz มายฮาร์ทเรดิโอ อ.เมือง 
จ.สงขลา โฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด : ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ   

๔.๑๑ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณี
ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุเสียงประชาชนรักความเป็นธรรม คลื่นความถ่ี 
๙๕.๒๕ MHz  : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๒ การช้ีแจงแนวทางการจัดท าผังรายการและเนื้อหารายการ ในหมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ   

๔.๑๓ ผลการประชุมท าความเข้าใจและการช้ีแจงของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๔ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๖ : กลุ่ม
งานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)  

๔.๑๕ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ 
ดิจิตอล (จส.)  

๔.๑๖ ขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การจัดจ้างผู้ผลิต จัดการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 


