
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.๑ รายงานผลการด า เ นิ น งานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๓๖/๒๕๕๖                  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๖ : กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

๓.๓  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ดส.)  

๓.๔   การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ     
รายงานความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ : กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

๓.๕ รายงานการเดินทางเช้าพบองค์กรก ากับดูแลและผู้ประกอบการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ : กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)               

๓.๖   รายงานการเข้าร่วมสัมมนา ในงาน IBC 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และการประชุมสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล
กับประธานสหภาพการกระจายเสี ยงและแพร่ภาพแห่ งยุ โ รป    
(European Broadcasting Union : EBU) ณ ประเทศเบลเยี่ยม                 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ : กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)  



 

 

๓.๗  รายงานผลการจัดสัมมนา “แนวคิดทางวิชาการต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองในการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” : กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๓.๘  การจัดท าคู่มือการขึ้นทะเบียนเครื่องส่งวิทยุฯ ส าหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง และขั้นตอนการขออนุญาตท า น าเข้า ใช้เครื่องส่งฯ 
และตั้งสถานี : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์
ในระบบไอพี (พส.) 

๓.๙ กรมประชาสัมพันธ์ขอปรับเปลี่ยนผังรายการสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ช่องรายการ DR. TV กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒) 

๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑๑ ช่องรายการ : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๓.๑๑ การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีขอให้ บริษัท 
ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ระงับการยกเลิกช่อง HBO Family : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๓.๑๒  การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีขอให้บริษัท 
ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการติดตั้งเคเบิลทีวี ให้แก่ผู้ร้องด้วย : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๓.๑๓  การรายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการขอให้
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ไม่ตรงกัน ท าให้เกิด
ค ว า ม สั บ ส น แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๓.๑๔ รายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการหลัก
ก่อนออกอากาศต่อสาธารณะและรายงานคณะกรรมการ ของบริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) 
เดือน กันยายน ๒๕๕๖ ตามมติ กสท. : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓  



 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสี ยง                 
ระหว่างวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖                        
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)  

๔.๓   แจ้งเตือนให้ บริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)  

๔.๔  บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ขอหยุดการ
ออกอากาศช่องรายการ Hit Square : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๕   การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท แฟมมิลี่  โนฮาว จ ากัด             
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)                
และ บริษัท เอเอสทีวี จ ากัด : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)  

๔.๖  การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท ไทย นิวส์  เน็ตเวิร์ค                
(ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด : กลุม่งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)           

๔.๗   การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๘ การก ากับดูแลการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิ จการกระจาย เสี ย ง  พ . ศ .  ๒๕๕๕                   
: ส านักงาน กสทช.  

๔.๙ การเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013 ณ เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน : ส านักงาน กสทช.            



 

 

 ๔.๑๐  แนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทพกพา/เคลื่อนที่ และ
ประเภทติดรถยนต์ : กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.) /กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)  

๔.๑๑ การพิจารณาร่างสุดท้ายของปฏิญญาสิงค์โปร์ (Final Draff Singapore 
Declation ) : กลุ่มงานการต่างประเทศ (ตย.)   

๔.๑๒ การตอบข้อหารือของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด เกี่ยวกับผัง
รายการส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล : กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียง (มส.)  

๔.๑๓  การชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๑๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ         
ขอเอกสารหลักฐานเพื่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการไต่สวน : กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๔.๑๕ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียง (มส.) 

๔.๑๖ การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “Eurovision Academy Master 
Class : Building a Digital Media Literacy Strategy” ในระหว่าง
วันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงานใหญ่ของ The European 
Union (EBU) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

๔.๑๗ เปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชน
รบกวนการบิน และขยายอายุคณะท างานในคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาวิทยุรบกวนการบิน : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) 

๔.๑๘ ข้อหารือกรณีถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภาผ่าน Mobile Application 
“Senate Channel” : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
(มส.)  

 



 

 

๔.๑๙ ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ กรมประชาสัมพันธ์ : กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)  / กลุ่มงานค่าธรรมเนียม
และอัตราคา่บริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)  

๔.๒๐ ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจิทัล (จส.)  / กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)   

๔.๒๑ ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
(จส.)  / กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)  

๔.๒๒ ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ บริษัท  อสมท. จ ากัด (มหาชน)             
: กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)  / 
กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (นส.)   

๔.๒๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์      
พศ. .... : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

๔.๒๔ ขอยกเลิก ๑. โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการส าหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcast Monitoring 
Center) ๒. โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และ ๓. ขออนุมัติตั้งโครงการทดลอง
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล : กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒๕ การสรรหาและคัดเลือกผู้อ านวยการกลุ่มงานในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ในต าแหน่งที่ว่างอยู่จ านวน ๓ อัตรา : กลุ่มงานอ านวยการ
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)บ.๒ 

๔. ๒๖ การส่งบุคคลเข้าร่วมสัมมนา “Forecast’13 Mission Critical for 
Public Service Madia” ในระหว่างวันที่ ๖- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖          
ณ ส านักงานใหญ่ The European Broadcasting Union (EBU)             
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)   



 

 

๔.๒๗  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือขอให้จัดเวที
สาธารณะ : กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กส.) 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 


