
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  

๒.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๔๔/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.๒ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๔๕/๒๕๕๗  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๓.๓ พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณและจ านวนครัวเรือนที่ครอบคลุมของโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๓๙ สถานีหลัก) ภายหลังการติดตั้ง
โครงข่ายในระยะที่ ๑ และ ๒ และข้อแนะน าประเภทสายอากาศเพื่อการ
รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๓.๔ ข้อมูลสถานที่ตั้ง ผู้ให้บริการโครงข่ายซึ่งรับผิดชอบสิ่งอ านวยความ
สะดวกแต่ละสถานีตลอดจนข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับสถานีเสริม จ านวน 
๗๕ สถานี :คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.) 

๓.๕ รายงานการประชุมด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลแห่งอาเซียนครั้งที่ 13 (ASEAN Digital Broadcasting : ADB) ณ 
เมืองยอร์คจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)  



 

 

๓.๖  สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (ร่าง ) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  
: คณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)   

๓.๗ การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการขอให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือยาที่ผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี 
เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นมวลชนคนแม่
ริม คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศเผยแพร่
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๒๔/๒๕๕๗) : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)  

๓.๘ ผลการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวี (เลขที่ ๕๘/
๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)  

๓.๙ กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุง
สัญญาณให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เลขที่ 
๘๒/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง
และโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๐ กรณีจานรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามโฆษณา (เลขที่ ๘๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ตรวจสอบการให้บริการ 
(เลขที่ ๘๙/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

 



 

 

๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่ง
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณและแก้ไขปัญหาให้สามารถรับชมได้ตามปกติ 
(เลขที่ ๕๓/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่า
มัดจ าอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมหลังยกเลิกสัญญาและขอคืนเงิน
การคิดค่าบริการเกินจริง (เลขที่ ๘ และ ๑๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน ประสบปัญหาไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลได้ และไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในช่วง
ฟุตบอลโลกได้ จึงขอให้ด าเนินการให้ผู้ร้องสามารถรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ (เลขที่ ๙๐/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการ
เปิดสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขที่ ๗๗/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๓.๑๖ รายงานผลการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๕๖๑/๒๕๕๗ : 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๓.๑๗ รายงานผลการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๕๒๓/๒๕๕๗ : 
ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ : ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ : ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  



 

 

๔.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้
ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) 

๔.๔ พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา (ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) : ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๔.๔ ราย งานผลก าร ศึ กษาแผนการ เ ริ่ ม ระบบการรั บ ส่ ง สั ญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Roadmap for the Introduction 
of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand) : ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 

๔.๖  การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม : ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ขอเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล จ านวน ๒ ราย 
ขอเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี จ านวน ๓ ราย และขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผู้กระท าการแทน จ านวน ๒ ราย : ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๘ การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
: ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๙ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม : 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

๔.๑๐ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : ส านักพัฒนา
องค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) 

 



 

 

๔.๑๑ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงสัญญาณและ
ยกเลิกสัญญาการใช้บริการพร้อมคืนเงินค่าติดตั้งอุปกรณ์ (เลขที่ ๗๒/
๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)  

๔.๑๒ กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการให้สามารถ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขที่  ๗๘/
๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)  

๔.๑๓ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง
สัญญาณให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและให้
สามารถรับชมช่องดาวเทียมได้ตามปกติ (OTA) (เลขที่ ๘๔/๒๕๕๗) : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)  

๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด ผิดสัญญาการ
ให้บริการ (เลขที่ ๘๘/๒๕๕๗) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๔.๑๕ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขออุทธรณ์ค าสั่งให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)  

๔.๑๖ ข้อเรียกร้องของสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต่อหัวหน้า คสช. 
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ : ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

๔.๑๗ การขอผ่อนผันการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ของบริษัท  
พีทีวี เคเบิลเน็ทเวิร์ค จ ากัด : ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.)  

 



 

 

๔.๑๘ การขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในระบบเคเบิล
ทีวีที่เป็นแอนะล็อก : ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)  

๔.๑๙  การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาดูงานแก่                  
ผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น ณ ประเทศออสเตรเลีย : ส่วนงาน กสทช.               
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 


