
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
คร้ังท่ี ๓๕/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค 
 --------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแ ละกิจการโทรทัศน             
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ : ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

๓.๒ รายงานบทสรุปผูบริหารพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 
ของไทย โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Audience Measurement) : 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 

๓.๓ การจัดกิจกรรมสัมมนาและเปลี่ยน เรียนรู เรื่อง มิติใหมสูการรับชมโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอยางย่ังยืน : สํานักกิจการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล (จส.)/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
(บส.) 

๓.๔ การเบิกจายงบประมาณรายจายสายงานกิจการกระจ ายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ประจําป ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และรายงาน
ความคืบหนาโครงการตามแผนยุทธศาสตร : สํานักอํานวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (อส.) 

๓.๕  การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศขาวในพระราชสํานักในผังรายการหลัก 
ของบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ชองรายการ 3 SD : คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตดานกิจการโทรทัศน / สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน (ปส.๒) 

   ๓.๖ การแจงเปลี่ยนผูอํานวยการสถานี ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน )                   
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการโทรทัศน/ สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 



 
 

๓.๗ รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาสภาพปญหาจากเรื่องรองเรียนที่เปน
การเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน                            
: คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

๓.๘  ความคิดเห็น ขอใหสํานักงาน กสทช . มีมาตรการควบคุมดูแลเน้ือหาการ
โฆษณากลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบ Hybrid รุน True Digital HD2 
ของบริษัท  ทรู วิช่ันส จํากัด ผานทางโทรทัศน ( เลขที่ ๕๕ /๒๕๕๘ )                        
: คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.)  

๓.๙  เรื่องรองเรียน กรณีขอให บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด เรงดําเนินการแกไข
ปญหาใหสามารถรับชมรายการโทรทัศนทุกชองไดตามปกติ                            
(เลขที่ ๔๖/๒๕๕๘) : คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน (บส.)  

๓.๑๐ เรื่องรองเรียน กรณีขอให บริษัท วัน บ็อกซ โฮม จํากัด เรงปรับปรุงแกไข
คุณภาพกลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลใหสามารถรับชมโทรทัศนภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลไดตามปกติ (เลขที่ ๕๖/๒๕๕๘) : คณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

๓.๑๑ เรื่องรองเรียน กรณีขอให บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด เรงดําเนินการคืนเงิน
คา ประกัน อุปกรณจํานวน ๒ ,๐๐๐ บาท  ( เลขที่ ๕๗ /๒๕๕๘ ) : 
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.)  

 ๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานไปสูดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แกไขปญหาและอุปสรรค : สํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน 
(พย.) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การตออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวาง                         
วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ : สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๒ การตออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผูทดลอง
ออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๘) : สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 



 
 

 ๔.๓ รายช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตองระงับการออกอากาศช่ัวคราว เน่ืองจาก
มิไดดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแลวเส ร็จภายในกําหนดระยะเวลา (ณ วันที่  ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๘) : สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๔ คํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาต
ทดล องประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหวางวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดาน
กิจการกระจายเสียง / สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง              
(ปส.๑) 

 ๔.๕ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีตากอง                  
เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓ .๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๓๖๕  : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการกระจาย
เสียง/ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองของสถานีวิทยุกระจาย เสียง ที่           
สิ้นสิทธิย่ืนขออนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานมั่นคง ไทย- จังโหลน รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๕๙                       
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการกระจายเสียง / สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

 ๔.๗ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองที่คืนคําขอทดลองประกอบกิจการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือขายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  : คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการกระจายเสียง / 
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

  ๔.๘ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่น
ความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก ที่ย่ืนขอเปนครั้งแรก จํานวน ๓ ราย ๓  ชอง
รายการ : คณะอนุกรรมการพิจารณาดานกิจการโทรทัศน/ สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 

  ๔.๙ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน
ที่ไมใชคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๒) 
จํานวน ๔ ราย ๔ ชองรายการ : คณะอนุกรรมการพิจารณาดานกิจการ
โทรทัศน/ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 

 



 
 

  ๔.๑๐ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน 
ที่ไมใชคลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓ ) 
ของบริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ชองรายการ D-Channel และ ชองรายการ 
ลาว สตาร : คณะอนุกรรมการพิจารณาดานกิจการโทรทัศน / สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 

 ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถ่ี 
จํานวน ๒ ราย ๒ ชองรายการ : คณะอนุกรรมการพิ จารณาอนุญาตดาน
กิจการโทรทัศน/ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 

  ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงช่ือชองรายการของบริษัท เอซี เทเลวิช่ัน จํากัด จากช่ือ Five 
Channel  เปนช่ือ MVTV HD คณะอนุกรรมการพิจารณาดานกิจการโทรทัศน/
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒) 

   ๔.๑๓  การขอเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคลและเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการผูกพัน ของบริษัท เอเชีย จอยท พาโนรามา จํากัด (มหาชน )                      
: คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดานกิจการโทรทัศน/ สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒)  

๔.๑๔ แนวทางการบังคับทางปกครอง กรณีบริษัท ไทยทีวี จํากัด ไมปฏิบัติตามมติ 
กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ : สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน (ปส.๒)   

๔.๑๕ ผลตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูรับใบอนุญาตโครงขาย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน:  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๓)  

    ๔.๑๖ การตรวจแบบสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบ
บอกรับสมาชิก พ .ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน )) 
ครั้งที่ ๓ : สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน (มส.) 

  ๔.๑๗  ขอแสดงความคิดเห็น ใหสํานักงาน กสทช . มีมาตรการควบคุมดูแลการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทั้งหมดใน
พื้นที่จังหวัดตราด : สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (ผส .)  ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเน้ือหารายการ 

 

 



 
 

 ๔.๑๘  เรื่องรองเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถ่ี 
๑๐๗.๐๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ) ไมปฏิบัติตาม ประกาศ 
กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ : สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และ
พัฒนาผูประกาศในกิจก ารกระจายเสียงและโทรทัศน (ผส .)  ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการดานผังรายการและเน้ือหารายการ 

  ๔.๑๙ การมีคําสั่งใหระงับการกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค กรณีการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑปุย ของผูประกอบกิจการ ๒ ราย ๒ ชอง
รายการ : คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน/ สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

  ๔.๒๐  การกระทําที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีบริษัท สตารช (ประเทศไทย ) ชอง
รายการ SUN CHANNEL โฆษณาผลิตภัณฑอาหารโดยไมไดรับอนุญาต 
จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน / สํานักคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

  ๔.๒๑  พิจารณาทบทวน กรณีเสนอใหลงโทษปรับแกบริษัท ยูนิเวอรแซล                     
โปร จํากัด ชองรายการ Nice Channel เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดเปนผูรับ
อนุญาตประก อบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน  : คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน /สํานักคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

   ๔.๒๒  แนวทางการดําเนินการตาม มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ เรื่องการ
กํากับดูแลสื่อ และการสื่อสาร การตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่อง ด่ืม
แอลกอฮอลในงานแขงเรือยาวป ๒๕๕๘   :คณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน / สํานักคุมครองผูบริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (บส.) 

 ๔.๒๓  การขอคัดคานมติ กสทช . เรื่องการเรียงชอง  : สํานักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 

๔.๒๔ การขอยกเวนหนาที่ในการเผยแพรบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปและการ
ใชลําดับที่ไดรับการยกเวนเพื่อใหบริการโทรทัศน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน  : สํานักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 

 



 
 

๔.๒๕ การสงบุคลากรเขารวมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ป 
ค.ศ. ๒๐๑๕ (The World Radio communication Conference 2015) 
ระหวางวันที่ ๒๓ -  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด  : สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล (จส .)/ สํานัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน (มส.) 

๔.๒๖ การสงบุคลากรเขารวมการประชุม Policy Roundtable ในงาน CASBAA 
Convention 2015 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง : สํานักสงเสริมการ
แขงขันและกํากับดูแลตนเอง (สส.) 

๔.๒๗ คําของบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน : สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
(อส.) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 
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