
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์                
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ : ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ : ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกระงับ
ตามมติ กสท. ประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๘ : ส านักกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ และ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย ส่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี เร่งด าเนินการให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๗) : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี เร่งด าเนินการให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๓๒/
๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 



 

 

๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการคืน
เงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ กรณียกเลิกสัญญาการใช้บริการ จ านวน ๕,๔๐๐ บาท 
(เลขที่ ๒๔/๒๕๕๘) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด คืนค่ามัดจ าและ
ค่าปรับกรณียกเลิกการใช้งานก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขที่ ๔/๒๕๕๘) : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

๓.๙ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง LOCA ออกอากาศเนื้อหารายการไม่เป็นไปตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผส.) 

๓.๑๐ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

๓.๑๑ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 

๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค : ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
(พย.) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)                  

 ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เนื่องจาก
มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 

 



 

 

 ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)/คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง 

 ๔.๔ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ 
จ านวน ๕ สถานี : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๕ พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโซไซตี้ เรดิโอ กรณี
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติยก
ค าร้องขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๖ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม จ านวน ๕ ราย ๖๔ ช่องรายการ : 
ส านักงานอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

 ๔.๗ ความเห็นของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่า
ด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่  ๕ 
(APG15-5) : คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕/ส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 

 ๔.๘ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของ
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างาน
ติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 

 ๔.๙ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) กองทัพบก : ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 ๔.๑๐ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ : ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 



 

 

 ๔.๑๑ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) : ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/คณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 ๔.๑๒ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามมติที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.) 

 ๔.๑๓ อุทธรณ์ค าสั่ง กสท. ให้กรมประชาสัมพันธ์ขยายโครงข่ายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด : ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

 ๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๖๙๐/๒๕๕๘ : ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

 ๔.๑๕ การขอใช้แบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ : ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

 ๔.๑๖ บริษัท พีช ทีวี จ ากัด ร้องขอความเป็นธรรม และอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ พีช ทีวี : คณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) /ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 

 ๔.๑๗ รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี ๒๔ ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี) : 
ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

 ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียนการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาละคร เรื่อง นางชฎา 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศละครไม่สิ้นไร้ไฟสวาท 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ HD : ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้



 

 

ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณภาพเสียงของ
รายการโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องมีระดับเสียงที่ดังกว่าปกติในช่วงเวลาโฆษณา 
(เลขที่ ๕๓/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 ๔.๒๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบคุณภาพเสียงของ
รายการโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องมีระดับเสียงที่ดังกว่าปกติในช่วงเวลาโฆษณา 
(เลขที่ ๗๓/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 ๔.๒๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง 
การกระท าที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรีบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค : ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 ๔.๒๓ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและร่างร่ายงาน
การประเมินผลกระทบแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) : ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)  

 ๔.๒๔ การพิจารณาข้อหารือของชมรมผู้ประกอบการโคร่งข่ายดาวเทียมแห่ง
ประเทศไทย : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 

 ๔.๒๕ ขอน าความเห็นของผู้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบ
บอกรับสมาชิก น าบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ าให้หมวดหมู่
บริการโทรทัศน์อื่นๆ : ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 


