
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                        กรรมการ                   
๖.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์            เลขานุการ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ติด
ภารกิจ                 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์                                                          
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

โทรทัศน์และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๓.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๕.        นางปริตา  วงศ์ชุตินาท                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายตรี บุญเจือ                                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นายโฆษิต เลาหวิโรจน์                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นาวสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางจิราพร อติสุคนธ์                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙.    นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐.    นาวสาววิไลลักษณ์ โคตาสูตร                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑.    นายดนัย  ศีลบุตร                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒.    นางสาวปวรรัตน์ ระเวง                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓.    นางสาวจงสุภา ปินตาดวง                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น        
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๓๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                             
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 



วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ สิงหาคม)  
(กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
          มติที่ประชุม      ทราบสถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ 

๑ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
  

วาระท่ี ๓.๓    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส))  

  
                   มติที่ประชุม      

๑.   ทราบ มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อกรณี 
ตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงตั้งใหม่โดยมิได้รับอนุญาตจาก กสทช.จ านวน ๑๙ สถานี ตามรายงานสรุปผล
การตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ของส านักงาน กสทช. 

๒.   หากส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพบกรณีการตั้งสถานีใหม่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มเติมอีก ให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  

      
วาระท่ี ๓.๔    การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. 

๒)) 
  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    หนังสือแจ้งตอบค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ระดับชาติ จ านวน ๒ โครงข่าย ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    หนังสือแจ้งตอบข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งสถานีกระจาย



สัญญาณโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และมาตรฐานกลางส าหรับอุปกรณ์ 
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนโปรโมชั่น 
จาก Gold Package เป็น Super Family Packageโดยท่ียังสามารถใช้บริการ PVR-
Personal Video  Recorder ได้ตามปกต ิ( คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๘       ยุติเรื่องร้องเรียนกรณียกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษัท ทรู 
ดิจิตอล เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด แต่ยังไม่ได้รับเงินประกันจ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
คืน (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
กลุ่มงาน 
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๙       สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานส านักงาน กสทช. เขต เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงมอบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  
(รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ /กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๙ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 



                                                               
วาระท่ี ๔.๒    แนวทางการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณี 

ผู้ย่ืนค าขอ ฯ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลที่ย่ืนค า
ขอ ฯ (คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีผู้ยื่นค าขอฯ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลที่ยื่นค าขอฯ ในข้อ ๖ และข้อ ๗ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๓    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่) (คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี / กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และส านักงาน กสทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้ 
คลื่นความถี)่ จ านวน ๑๐ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๒ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิด
หรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุม
ครั้งที ่ 
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๕ 

๓.   กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ
ตามมติ กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๓ 

  

วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๘ ราย (๘ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
/ กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 



มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามที่
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช.เสนอ จ านวน ๘ ราย โดยอนุญาตให้ประกอบ
กิจการฯ ส าหรับให้บริการโครงข่ายฯ ในระดับชาติ จ านวน ๑ ราย และระดับท้องถิ่น จ านวน ๗ ราย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๓ 

  

วาระท่ี ๔.๕    ผลการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) กรณีผู้ย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)) 

  

มติที่ประชุม      
๑.   มีค าสั่งไม่อนุญาต กรณีให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และกรณีให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
จ านวน ๔ ราย และผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๙ ราย ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๔ 

๒.  กรณีผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต (โครงข่าย) ตามข้อ ๑ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ท าการตรวจสอบและด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๓. กรณีผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่
ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งรายชื่อให้ผู้ให้บริการดาวเทียม และผู้ให้บริการ
โครงข่ายฯ ทราบด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๖    การแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการอนุญาต โดยใช้โครงข่ายท่ีได้รับอนุญาต (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการอนุญาต โดยใช้โครงข่ายที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จะเป็นเหตุให้คณะกรรมการ พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  



  

วาระท่ี ๔.๗    แนวทางการพิจารณาผังรายการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบให้ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) 
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการแพร่ภาพออกอากาศรายการ ได้ จ านวน ๖ รายการ ปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
เอกสาร ๕ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. แจ้งให้ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการต่อสาธารณะไม่น้อย
กว่า ๒ วันก่อนการออกอากาศ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วันนับตั้งแต่
วันที่ออกอากาศรายการ    

๓. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผังรายการและการมอบอ านาจ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 

๓.๑  เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับส านักงาน กสทช. ให้มีอ านาจ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และให้มีอ านาจด าเนินการตาม ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ (๕)  

๓.๒  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ มีเหตุสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ 
ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศ กสทช. ว่าด้วย 
ผังรายการและเนื้อหารายการให้เสนอเรื่องหารือต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการก่อน
เสนอ กสท. พิจารณา โดยแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ทดลองประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี มิให้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการจนกว่า กสท. จะพิจารณาอนุญาต 

๔.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๑-๓ รวบรวมสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการทุกๆ ๓ เดือน เสนอคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเพ่ือรับทราบ ก่อนเสนอ กสท. 
เพ่ือทราบต่อไป แต่ทั้งนี้ หากกรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามประกาศ หรือ
กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ให้น าเสนอท่ีประชุม กสท. เพ่ือพิจารณา เป็นกรณีๆไป  

  



วาระท่ี ๔.๘    การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งที่ ๔(กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

       

มติที่ประชุม      เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้ง
ท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประสานงานร่วมกับ สปป. ลาว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย– ลาว (JTC) ครั้งที่ ๔ (The 4th Meeting of 
Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – 
Laos Common Border – JTC) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร 
๖ 

  

วาระท่ี ๔.๙    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จ ากัด ในฐานะ
ผู้ด าเนินการติดตามทวงหนี้แทน บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) จ านวน
เงิน  ๑,๑๙๕.๘๑ บาท (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      

๑.   ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย รส. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ใช้ความระมัดระวังในการด าเนินการติดตามทวงหนี้กับผู้ใช้บริการโดยมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

๓.   กรณีท่ีส านักงาน กสทช.น ารายงานการประชุม กสท.ไปเผยแพร่ทาง websiteของ
ส านักงาน กสทช. ให้ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนด้วย 

  
วาระท่ี ๔.๑๐  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จ ากัด ในฐานะ

ผู้ด าเนินการติดตามทวงหนี้แทน บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 
๑,๖๘๕.๗๐ บาท (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      



๑.   ยุติเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย รส. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ใช้ความระมัดระวังในการด าเนินการติดตามทวงหนี้กับผู้ใช้บริการโดยมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

๓.   กรณีท่ีส านักงาน กสทช.น ารายงานการประชุม กสท.ไปเผยแพร่ทาง websiteของ
ส านักงาน กสทช. ให้ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนด้วย 

  
วาระท่ี ๔.๑๑  ข้อเสนอและรายงานผลการด าเนินการของคณะท างานก ากับดูแลโฆษณาอาหาร 

ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายฯ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑.   ทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะท างานก ากับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒.   อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่ง ๓ เดือน โดยมีองค์ประกอบคณะท างานตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
เอกสาร ๗ 

  
วาระท่ี ๔.๑๒  การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ

ประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      อนุมัติให้ขยายระยะเวลาและปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการประสานงานฯ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

๑. ให้ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ 
ครบก าหนด 

๒. ให้ปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ดังนี้  

๒.๑ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารคลื่น



ความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒.๒ จัดท าข้อเสนอต่อ กสท. ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสท. มอบหมาย 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๓  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการย่อยในโครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๖(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

  

มติที่ประชุม      

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการประเมินคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โครงการย่อยที่ ๒ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น โครงการการวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายด้าน
เนื้อหารายการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขชื่อโครงการตามความเห็นในที่ประชุม 
กสท. 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)   

  

มติที่ประชุม      ให้น าเสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๕  พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 



มติที่ประชุม      
๑. ทราบสรุปสาระส าคัญของความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) แนวทางการจัด

ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และความเห็นอื่นๆ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๑-๓ น าเสนอวาระเพ่ือพิจารณาตามข้อสังเกต 
ในที่ประชุม กสท. เกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดพิมพ์แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ฯ เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นคู่มือ และน าออกเผยแพร่โดยส านักงาน กสทช. และให้น าแนวทางฯ ดังกล่าว 
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกตในระเบียบวาระดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารบันทึกข้อความที่แนบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

วาระท่ี ๕.๑    การเดินทางเข้าร่วมเสวนา IBC (International Broadcasting Convention)  
ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ และร่วมประชุมกับ EBU (European Broadcasting 
Union) ณ ประเทศ เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่ม
งานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสวนาและการประชุม ตามท่ีส านักงาน กสทช. 

เสนอ โดยให้เพิ่มเติมรายชื่อนายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาและการประชุมดังกล่าวด้วย 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


