
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน ์                                                                                  ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ ์  มานะกิจ                                                                             กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า                                                                           กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 
๖.   พันตรี โกเมธ ประทีปทอง                                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที ่
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                            เลขานุการ กสท. 
๗.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.        นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                ติดภารกิจ            

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        พล.อ.ต.ธนพันธุ ์  หร่ายเจริญ                              รสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณา

การ                                     
๒.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๓.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

 และกิจการโทรทัศน์ 
๔.        นางรัตนากร ทองส าราญ                                   รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๕.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                                     รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจาย

เสียง 
และโทรทัศน ์

๖.        นางศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง 
 ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗.        นายชูวิทย์   วิทยวีรวรรณ                                  ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุร ี
๘.        นายภูษิต   มุ่งมานะกิจ                                     ผู้อ านวยการส่วน 
๙.        นายวรพงษ ์  ชุติวัฒน ์                                      ผู้อ านวยการส่วน 



๑๐.    นางสาวกัญญา แสนคลัง                                   พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๑๑.    นางสาวอภิชญามล   วารุณประภา                       พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๑๒.    นายปรัชพัฒน์   วงษ์เนติศิลป ์                            พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง 
๑๓.    นายตรี บุญเจือ                                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางเพ็ญพร ทองนาค                                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นายวิทวัส ปิยวรรณวงศ ์                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นางนันท์นภัส ปัญญา                                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๙.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๐.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๑.    นายดนัย ศีลบุตร                                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๒๒.    นางสาวภรภัทร พิริยานสรณ ์                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
                        ๑.   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะมีการเปิดอบรมโครงการนักบริหารระดับสูงกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นท่ี ๑ (กสท.๑) ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ผู้เข้าอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ส านักงาน กสทช. 
                        ๒.   การจัดท าระเบียบวาระและการเสนอระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท. ยังมีการ
เสนอระเบียบวาระที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ ขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้

๒.๑ ความเป็นมาหรือเรื่องเดิม 
๒.๒ สาระส าคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริง 
๒.๓ ข้อกฎหมายและมติที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ ประเด็นที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ 
๒.๕ ความเห็นของส านักงาน 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๗/
๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                                    
มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง

ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑       รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 
(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        



มติท่ีประชุม         ทราบ 
            

วาระที่ ๓.๒       รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานก ากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

            
            มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๓       การประชุมผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครององค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ (กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๔       การจดทะเบียนหมายเลขระบุโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ประเทศไทย (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๕       ข้อเสนอแนะกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการโฆษณายาที่มีสรรพคุณ
ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศให้โฆษณาได้หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจาเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๖       ข้อเสนอแนะกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการก ากับดูแลจัดรายการของสถานีวิทยุ
ชุมชน เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดรายการไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก เช่น การโฆษณาสินค้า
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๗       เร่ืองร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุบ้านธาตุสบแวน (ไม่ทราบคลื่นความถี่) ส่ง
คลื่นรบกวนทับคลื่นของสถานีอื่น (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑       การพิจารณาค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๘๒ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม



บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 

                                                                               
วาระที่ ๔.๒       ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
                        มติท่ีประชุม         
                        ๑. รับทราบการลาออกของ ดร.บุษบา  ชัยจินดา อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                         ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง พันเอก กิตติพงษ ์ พุทธิมณี เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แทนอนุกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                    
วาระที่ ๔.๓       คณะท างานพิจารณารายการตอบโจทย์ประเทศไทย (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 
มติท่ีประชุม         
๑. รับทราบการลาออกของนายจตุรงค ์ ปัญญาดิลก หัวหน้าคณะท างาน และการปรับเลื่อนให้นายณัฐ

จักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าคณะท างาน แทน 

๒. ให้ปรับแก้ช่ือสกุลของผู้ท างานราย ๑.๔ ในค าสั่งแต่งตั้งฯ จาก “โทณวณิก” เป็น “โทณะวณิก” 

๓. ให้ปรับแก้ไขอ านาจหน้าท่ีของคณะท างาน ข้อ ๒.๑ เป็น ดังนี ้
    “๒.๑ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์

ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตอนท่ี ๑ ถึง ๕ ในบริบทของสังคมไทย” 
  

วาระที่ ๔.๔       ขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการ
ทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี 
๑๔ กันยายน  ๒๕๕๖ และมอบหมายให้คณะท างานดังกล่าวจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อ
ทราบต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๕       (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...(กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒. เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยให้ตัดข้อความ “ในกรณีข้างต้น อนุโลม” ออกจากวรรคท้ายของ
ภาคผนวก ก ของ (ร่าง) ประกาศนี ้

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศข้างต้นต่อท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน 
กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับภาคผนวก ก ของประกาศนี้ โดยมีความเห็นว่าประเภท
ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและเครื่องรับสัญญาณ



โทรทัศน์ดาวเทียมควรจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะเดียวกัน 

  
วาระที่ ๔.๖       การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         รับทราบตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้าย
ประกาศฯ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการ     กระจายเสียงบริการ
ชุมชน คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 
พิจารณากลั่นกรองพร้อมท้ังปรับปรุงร่างประกาศฯ ดังกล่าว และให้น าเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ 
ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 
เพื่อให้ร่างประกาศฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๗       (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ... (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับดูแลตนเอง (สส.)/ กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติท่ีประชุม         ให้รวมพิจารณากับวาระที่ ๔.๘ 
  

วาระที่ ๔.๘         ข้อเสนอประกอบการพิจารณา เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประมูลคลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

                                
มติท่ีประชุม         
๑. ให้เพิ่มเติมข้อความในร่างประกาศฯ เป็นดังนี ้

                            ๑.๑ ให้เพิ่มเติม ข้อ ๑๓ ความว่า 
                                    “๑๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติที
คณะกรรมการก าหนด 

                                      ๑๓.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ 
หรือ     คนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เช่น การมีล่ามภาษา
มือ  บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่งหรือบรรยายเป็นเสียง ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

                                      ๑๓.๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ ผังรายการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด” 

                            ๑.๒ ให้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือของภาคผนวก ฉ เป็นดังนี ้
                                    “ภาคผนวก ฉ  แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุมการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ” 

                            ๑.๓ ให้เปลี่ยนช่ือ “แบบค าขอรับใบอนุญาต  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ” เป็น ““แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม  การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส าหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ” 

๒. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นเพิ่มเติมโดยจะน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งก่อน



การประชุม กสทช. ส่วน กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการวางหลักประกันการประมูลโดย
ได้จัดท าความเห็นส่วนตนตามที่แนบเอกสาร 

  
วาระที่ ๔.๙         เร่ืองร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ยกเลิกช่อง Golf 

Channel Thailand และการรับชมสัญญาณภาพสะดุด สาเหตุเกิดจากความบกพร่องของ
กล่องรับสัญญาณไม่ได้คุณภาพ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

มติท่ีประชุม         ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พิจารณาเสนอความเห็นให้ละเอียดรอบคอบและชัดเจนในประเด็นการกระท าของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด(มหาชน) เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร และ/หรือมีการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้ ให้มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย รวมทั้งพยานหลักฐานประกอบด้วย แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท.   อีกครั้งหนึ่ง 
  
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑       แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และปัญหาข้อขัดข้อง กรณีสถานีวิทยุชุมชน (ภารกิจภูมิภาคและ
บูรณาการ/กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม         รับทราบ แนวทางปฏิบัติของภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ เกี่ยวกับการตรวจสอบการ
รบกวนการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จาก รสทช. ภารกิจ
ภูมิภาคและบูรณาการ 
  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๓๐ น. 
 


