
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ พิเศษ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๓๖/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ พิเศษ ๒/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๓ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ : ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

๓.๔ รายช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ (ณ วันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๗)  :  ส านั กก าร อนุญาตปร ะกอบกิ จ กา รก ระจาย เ สี ย ง  
(ปส.๑) 

๓.๕ กรณีขอให้บริษัท ไฮ-เทค เคเบิลเทเลวิช่ัน จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณโทรทัศน์พร้อมทั้งคืนเงินค่าใช้บริการ (เลขที่ ๔๑/๒๕๕๗) : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.) 

๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด แก้ไขสัญญาณ
ให้รับชมได้จามปกติ (เลขที่ ๗๔/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 



 

 

๓.๗ กรณีขอให้ตรวจสอบการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง พอใจ 
แชนแนล โดยมีการโฆษณาเกินจริง และขัดต่อศีลธรรมอันดี (เลขที่ ๔๒/
๒๕๕๗ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) 

 ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด             
เร่งด าเนินการให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ 
๕๘/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการชุดระบบ
ทีวีอพาร์เมนท์ ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (เลขที่ ๙๔/
๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๐ รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตร “Digital Transmission 
Training Course” ระหว่าง วันที่  ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ : 
                                            (  .) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  

๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้
ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) 

๔.๔ พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุพลเมืองไทย คลื่นความถ่ี ๙๑.๒๕ 
เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดนนทบุรี : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) 



 

 

๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีและการใช้ความถ่ีของ
สถานี วิท ยุ ก ร ะจ าย เ สี ย ง ที่ ไ ด้ รั บอนุญาตทดลอ งป ร ะกิ จก า ร
วิทยุกระจายเสียง : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) 

๔.๖ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีการยื่นค าขออนุญาตใหม่หลังจากที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ : 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๘ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริหารกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ช่องรายการ OK LIFE ASEAN CHANNEL : คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) 

๔.๑๐ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังการแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) 

๔.๑๑ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในกรณียื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตาม
ระยะเวลาการพิจารณาตามข้อ ๑๖ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ ช่องรายการ : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 



 

 

๔.๑๒ เรื่อง การขอเพิ่มการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ส านักการ
อนุญาตการประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

๔.๑๓ การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับ
สมาชิก เพิ่ มเติม                                       
                                          (  .๓) 

๔.๑๔ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (   )          ๔   
                                                 (  .) 

๔.๑๕ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ เพิ่มเติม : 
ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 

๔.๑๖ โคร งการ                                              
                                                             
อ      ”   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

๔.๑๗ การขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะใน
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ ๑๗ : (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

๔.๑๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม IIC Annual Conference 2014 
    International Institute of  ommunications (IIC) : ส่วนงาน 
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

๔.๑๙ ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร   om etition in 
 roa  astin   e tor”               ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร : ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

๔.๒๐ ขอทบทวนร่างประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.)  



 

 

๔.๒๑ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก : ส านักกฎหมายกระจายเสียง (มส.)  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 


