
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
--------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลกา รด า เนินง านตามมติ  กสท .  ค รั้ ง ที่  ๒๔/๒๕๕๖                  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

๓.๓ รายงานสถานะและความเคลื่อนไหวการด าเนินคดีปกครองที่ กสทช .       
ถูกฟ้องต่อศาลปกครองด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๓.๔ รายงานผลการพิจารณาการก าหนดเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่
ส าหรับผู้ประกอบกิจการรายเดิม : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานฯ/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๓.๕ ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒) 

๓.๖   ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)  

๓.๗   รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพ
และทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย : กลุ่มงานส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 



 

 

๓.๘   ความคืบหน้าการพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการออกอากาศรายการ 
“Thailand Got Talent Season 3” กรณีการแสดงความสามารถของ 
“สิทธัตถะ  เอมเอมรัล” : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแล
กันเอง/กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

๓.๙   เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ LIVING SHOW ช่อง ๒๕๘ และ
รายการ CLUB C ช่อง ๒๓๖ ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
GMMz จัดรายการไม่เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)  

 ๔.๒   การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) : กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

 ๔.๓   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถี่  จ านวน ๑๐ ราย (๑๐ ใบอนุญาต) : 
คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ /กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

 ๔.๔ การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้าย
ประกาศฯ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)  

 ๔.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)  



 

 

 ๔.๖ การขอขยายระยะเวลาย้ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๖ 
กรุงเทพฯ กลับไปยังที่ตั้งเดิม : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

 ๔.๗  ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตร                  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงละกิจการโทรทัศน์ : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / 
เลขานุการคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 ๔.๘  เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการไทยแลนด์ก๊อททาเลนท์ ๒๐๑๓ 
น าเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)  

 ๔.๙ เรื่องร้องเรียนกรณีการให้สัมภาษณ์รายการ “ปากโป้ง” พิธีกรใช้ถ้อยค า
ไม่เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.)  

 ๔.๑๐  ยุติ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาของสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน (ไม่ทราบชื่อสถานี) คลื่นความถี่ FM ๙๕.๗๕ 
MHz : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรททัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

 ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และใบอนุญาตการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจาย
คลื่นเสียงเมืองยศ จังหวัดยโสธร : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

 ๔.๑๒ กรณีขอให้ตรวจสอบความปลอดภัยเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุชุมชน
รวมทั้งมีคลื่นความถี่รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์ : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.)  

 ๔.๑๓ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ : 
คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์/คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล/กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 



 

 

 ๔.๑๔ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับศูนย์วิจัย
การต่อต้านการก่อการร้ายนานาชาติ (GTReC-Global Terrorism 
Research Centre) มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เมือง
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย : ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ์  มานะกิจ 

๔.๑๕ ปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ
รับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  : กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)/กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๑๖ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)  

๔.๑๗ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ : 
คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์/คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล/กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

  ๔.๑๘ รายงานผลการประชุมเฉพาะกิจระหว่างส านักงาน กสทช. และ MCMC : 
รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ 

๔.๑๙ การพิจารณาตัดสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุที่มิได้ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ก าหนดเวลา : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒๐ แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ  
กิจการ ๑ (ปส.๑)  

๔.๒๑ พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : 
กลุ่มงานการอนุญาตปรกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๒๒  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ... : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ   
ในระบบดิจิตอล (จส.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


