
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๐/
๒๕๕๖                 : ฝุายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  : กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

๓.๓   การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และ
รายงานความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖  : กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.) 

๓.๔   รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรใน
ต่างประเทศ                    จ านวน ๒ หลักสูตร  : ส านักงาน กสทช. 
(ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) 

๓.๕   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยดารประสาน
และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ( JTC) ครั้งที่ 
๔              ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)   

๓.๖  รายงานการจัดอบรมของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศ 
กสทช.          เรื่อง “การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศใน
กิจการ             กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” : กลุ่มงาน



พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
  
๓.๗   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ

พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ    กรณีเรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียง วีเทค เรดิโอ 
คลื่นความถี่              FM. ๘๘.๒๕ MHz และ สถานี
วิทยุกระจายเสียง (ไม่ทราบ
ชื่อ)             FM. ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัดสกลนคร 
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ /  กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๘   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ           เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกรณีขอให้ส านักงาน 
กสทช. มีมาตรการก ากับดูแลเนื้อหารายการ ดวลวาทะ  The Arena 
Thailand ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส : คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ /  กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) 

๓.๙   เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ           เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกรณีขอให้ส านักงาน 
กสทช. มีมาตรการควบคุมการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมทาง
การเมืองของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง : คณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ /  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๐  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ           เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกรณีขอให้ส านักงาน 
กสทช. มีมาตรการให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้
มีความเป็นกลาง           : คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ /  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๑๑  เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ           เรื่อง การแสดงความคิดเห็นขอให้ส านักงาน กสทช. 
มีมาตรการก ากับดูแลเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียงและรายการ



โทรทัศน์                  : คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ /  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

  
๓.๑๒  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 

(มหาชน)           เร่งด าเนินการตรวจสอบการคิดค่าบริการในการ
เปลี่ยนกล่องสัญญาณ เป็นก่อง  High – Definition 
: คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๓.๑๓  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ ากัด ตรวจสอบ
การช าระค่าใช้บริการพร้อมกับเปิดสัญญาณดาวเทียมและรับผู้
ร้องเรียนเป็นสมาชิกของบริษัท : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.) 

๓.๑๔  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จ ากัด 
(มหาชน)    เร่งด าเนินการคืนเงินค่าใช้บริการเคเบิ้ลทีวีที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของระบบ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.) 

๓.๑๕  กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิชั่นส์ (มหาชน) เร่งปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณ (เลขที่ รส. ๘๐/๒๕๕๖)  : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๓.๑๖  กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิชั่นส์ (มหาชน) เร่งคืนเงินค่ามัดจ า
อุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (เลขที่ รส. ๘๔/
๒๕๕๖) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์            / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๓.๑๗ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ



กิจการโทรทัศน์: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่าง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  :กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒  ผลการแจ้งประเภทของช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมดหมู่และการ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
: คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี / กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๓   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๔  การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.
๕) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์   พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๓ (ปส.๓) 

๔.๕  การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น  :กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๖   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๗   ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ ฉบับ  : กลุ่มงาน
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

๔.๘   ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการปูองกัน
การกระท าอันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ การคลองสิทธิ
ข้ามสื่อ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



พ.ศ. ...    : กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 
๔.๙   ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 
ภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : คณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ/กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                               ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๔.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                          กรรมการ 
๕.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์            ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
๖.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                        ติดภารกิจ 
๒.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                      
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                   ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์         
๔.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๓.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลตนเอง 

๔.        นางศิริวรรณ ฟุุมเฟื่อง                            ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๕.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยี 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นางธันยพร เปาทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสมพร อมรชัยนพคุณ                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางชมพูนุต พิณปราโมทย์                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นายโฆษิต เลาหวิโรจน์                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางอัญชิสา คงธนกรกุล                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางสาวกัญญา แสนคลัง                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟูา                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางสาวภัชนันท์ กล่ินศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นางสาวอนุรดี โรนจสุพจน์                      พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ประธาน กสท. และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ได้ไปเข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานส านักงาน 
กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ณ UC Berkeleyประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ถกแถลงกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก The Federal Communications Commission (FCC) ในเรื่องการประมูลขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพ่ือน ากระบวนการมาเปรียบเทียบกับ
กระบวนการของประเทศไทย 

๒. กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน (กมธ.)  



  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๔๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

          มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  
  
  
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ฝุายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประจ าปี ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานอ านวยการ
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ จ านวน ๒ หลักสูตร  
(ส านักงาน กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑.  ทราบ  สรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ  จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้

๑.๑  หลักสูตร Editorial Values, Impartiality, and Balance ระยะที่ ๒ ภาคปฏิบัติ  
ณ BBC White City Campus กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

๑.๒   หลักสูตร Content Regulation of Media : Pluralism, Minorities, Personal 
Rights and Security ณ University of Passau ประเทศเยอรมนี 



๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เผยแพร่สรุปเนื้อหาหลักสูตรตามข้อ ๑. ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กสทช.ด้วย 

  
วาระท่ี ๓.๕    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC)ครั้งที่ ๔  ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    รายงานการจัดอบรมของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศ กสทช. เรื่อง  “การ
อบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์”  
(กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียน
สถานีวิทยุกระจายเสียง วีเทค เรดิโอ คลื่นความถี่ FM. ๘๘.๒๕ MHz และ สถานี
วิทยุกระจายเสียง (ไม่ทราบชื่อ)FM. ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัด
สกลนคร (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ /กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการ 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระ ๓.๘     เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง การแสดงความคิดเห็น 
กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการก ากับดูแลเนื้อหารายการ ดวลวา
ทะ The Arena Thailand ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส (คณะอนุกรรมการ 
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ /กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระ ๓.๙     เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง การแสดงความคิดเห็น 
กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการ
ชุมนุม 
ทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ / กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ (บส.)) 
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระ ๓.๑๐    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น 
กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้มีความเป็นกลาง  (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
/ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระ ๓.๑๑    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น 
ขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการก ากับดูแลเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียง
และรายการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ / กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  
วาระท่ี ๓.๑๒  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบการคิดค่าบริการในการเปลี่ยนกล่องสัญญาณ เป็นกล่อง High – 
Definition(คณะอนุ- 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  /กลุ่มงาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  

วาระท่ี ๓.๑๓  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ ากัด ตรวจสอบการช าระค่าใช้
บริการพร้อมกับเปิดสัญญาณดาวเทียมและรับผู้ร้องเรียนเป็นสมาชิกของ
บริษัท (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 

  



วาระท่ี ๓.๑๔  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) เร่ง
ด าเนินการ 
คืนเงินค่าใช้บริการเคเบิ้ลทีวีที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ(คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 

  

วาระท่ี ๓.๑๕  กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิช่ันส์ (มหาชน) เร่งปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๑๖  กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด(มหาชน) เร่งคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์
หลังยกเลิกสัญญา (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๑๗  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ



กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 

  

วาระท่ี ๔.๒    ผลการแจ้งประเภทของช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้ 
คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบประเภทช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน 
๖๑๙  
ช่องรายการ (ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนอัน
เนื่องมาจากกรณีท่ีไม่เห็นด้วยต่อประเภทรายการของช่องรายการใดๆ ให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกิจการไม่
ใช้คลื่นความถี่พิจารณา ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 

๒.   เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จ านวน ๑๔๙ ช่อง
รายการ รายงานการจัดล าดับประเภทช่องรายการฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากไม่รายงานภายในระยะเวลาดังกล่าว ส านักงาน กสทช. อาจมี
มาตรการ 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการเผยแพร่ประเภทช่องรายการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑ ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  

วาระท่ี ๔.๓    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 



  

วาระท่ี ๔.๔    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(ททบ.๕) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๕    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น(กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผังรายการของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๖    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.   ทราบผลการด าเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุชุมชน (ไม่ทราบชื่อ) คลื่น
ความถี ่FM ๙๙.๒๕ MHz 

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย ดส. รวบรวมข้อมูลและจัดส่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อ)FM ๑๐๔.๓๕ MHz ต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๗    ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ ฉบับ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลตนเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๘ 



  

วาระท่ี ๔.๘    ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระท า 
อันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ การคลองสิทธิข้ามสื่อ และการ
ครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...(กลุ่มงานส่งเสริมการ
แข่งขันและ 
ก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๗ 

ที่ประชุม กสท. ได้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๗ แล้ว มีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้ง ๓ ฉบับ 
ดังนี้ 

    ๑.๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่าง
มีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพ่ือปูองกันมิให้
มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ...  

    ๑.๒ ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและมาตรการเฉพาะเพ่ือแก้ไขผลที่ 
เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 

    ๑.๓ ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง การก าหนดลักษณะและมาตรการปูองกันการกระท าอัน
เป็นการผู้ขาดโดยการควบรวมกิจการ การครองสิทธิข้ามสื่อ และการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... 

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช.ตามข้อ ๑ ไปจัดรับฟังความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

๓.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ ทั้ง ๓ ฉบับภายหลังด าเนินการตามข้อ 
๒. พร้อมรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณา ครั้งละฉบับ โดย
ให้น าเสนอร่าง ประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑.๑ เป็นล าดับแรก ร่างประกาศ กสทช.ตามข้อ ๑.๒ เป็นล าดับที่ ๒ 
และร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑.๓ เป็นล าดับที่ ๓ 

  

วาระท่ี ๔.๙    ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ  (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ/กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /กลุ่มงานกฎหมาย



กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  

๒.   เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
ความเห็นของ 
ที่ประชุม 

๓.   เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศ กสทช.ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญต่างจาก
หลักการเดิมที่ท่ีประชุม กสทช.เคยมีมติเห็นชอบในหลักการไว้ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๒. ต่อที่
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยให้ขออนุมัติขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อที่ประชุม กสทช. ออกไปอีก 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติที่ประชุม 

  

หมายเหตุ : ๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นต่อระเบียบวาระนี้ โดยมี
บันทึกความเห็นตามที่แนบ 

             ๒. รับรองมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

                   ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๐ น. 
 


