
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                        กรรมการ                   
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพ
ตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ           ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
กสท.      
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๐. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์             เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๓.        นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๔.        นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ 
๕.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๖.        นางปริตา  วงศ์ชุตินาท                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                           รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ

และจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นายอาคม  สุวรรณรักษา                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข                     พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง                           พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                          พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗.    นายดนัย  ศีลบุตร                                 พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘.    นางสาวจงสุภา ปินตาดวง                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                             พนักงานตามสัญญาจ้าง             
๒๐.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  
๓๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                             
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 



  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (คณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
                   มติที่ประชุม      
                   ๑.  ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.น ารายงานตามข้อ ๑.ออกเผยแพร่ทางwebsite ของ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจและเก่ียวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
  

วาระท่ี ๓.๓    รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 
ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๑) และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล (กลุ่มงาน 
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.))  

  
                   มติที่ประชุม      
                   ๑.  ทราบรายงานผลการรับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก)   
ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช.มส.๔๐๐๒-๒๕๕๕ ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  
แบบมีจอภาพแสดงผล(integrated Digital Television : iDTV) จ านวน ๕๔ แบบ/รุ่น ตามท่ีส านักงาน 
กสทช.เสนอ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.รวบรวมผลการรับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (set-top-
box) น าเสนอ 
ต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  
วาระท่ี ๓.๔    รับทราบข้อเสนอแนะกรณีส านักงาน กสทช. ควรขอความร่วมมือจากจังหวัด

สุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการโฆษณาอันเป็น



เท็จ 
เกินความจริงหลอกลวงและผิดกฎหมาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าเสียหายใน
กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการตามปกติได ้(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
 มติที่ประชุม     ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิช่ันส์ (มหาชน) เรียกเก็บ
ค่าบริการ 
หลังยกเลิกสัญญาพร้อมคืนเงิน จ านวน ๑,๓๓๖.๔๔ บาท (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
  

วาระท่ี ๔.๒    ความเห็นต่อ (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ (ร่าง) สรุปข้อสนเทศการอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ไข (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ 
(ร่าง) สรุปข้อสนเทศการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง



ธุรกิจระดับชาติ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. ก่อนน าไปประกาศเชิญชวนต่อไป  

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๓    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่ได้รับเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์เป็นเงิน จ านวน 
๑,๕๐๕ บาท คืนจากการยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
  

มติที่ประชุม      
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด(มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ 

หลังจากยกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ระมัดระวังการ

คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ ภายหลังยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมแก่ผู้ใช้บริการ โดยให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 

  

วาระท่ี ๔.๔    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ า
อุปกรณ์ หลังจากยกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด(มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ 

หลังจากยกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ระมัดระวังการ

คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ ภายหลังยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมแก่ผู้ใช้บริการ โดยให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
     

วาระท่ี ๔.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่ได้รับเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์เป็นเงิน จ านวน 
๒,๐๐๐ บาท คืนจากการยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ



กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      
๑. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด(มหาชน) คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ 

หลังจากยกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ระมัดระวังการ

คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ ภายหลังยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมแก่ผู้ใช้บริการ โดยให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 

  

วาระท่ี ๔.๖    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกบริษัท โพลี เทเลคอม จ ากัด (จาน
ดาวเทียม PSI) เปลี่ยนช่องรายการ และมีการย้ายช่องรายการโดยไม่แจ้งให้แก่
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีน ากรณีเรื่อง
ร้องเรียนนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๗    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่สามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง 
คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz ได ้(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ดส. พิจารณาด าเนินการแล้วเสนอต่อที่ประชุม 
กสท.  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒.   มอบหมายให้ กส. ส่งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งกระจายคลื่นรบกวน ให้ ดส. 
รับผิดชอบด าเนินการ 

  



วาระท่ี ๔.๘    พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang Cartoon เสนอ
เนื้อหาไม่เหมาะสม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  

มติที่ประชุม 

๑.   เห็นชอบหลักการผลการพิจารณาตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ และส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย มส.พิจารณาเสนอความเห็นข้อกฎหมายประกอบ
ตามแนวทางหลักการในข้อ ๑ ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย   แล้วเสนอต่อ
ที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ : กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
บันทึกข้อความที่แนบ 

  
วาระท่ี ๔.๙    รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบ

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะท างานฯ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล (จส.)  
/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

  
มติที่ประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการ

รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๒. ทราบผลสรุปเกี่ยวกับชุดพารามิเตอร์ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

ส าหรับการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร และข้อเสนอแนะทางเทคนิค 
๓. อนุมัติให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานฯ ต่อไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 

กันยายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเพ่ิมเติมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และปรับองค์ประกอบของฝ่ายเลขานุการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย ๒ 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น ารายงานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ออกเผยแพร่
ใน Website ของส านักงาน กสทช. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อไป 
  

วาระท่ี ๔.๑๐  แบบฟอร์มข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

  



มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบแบบฟอร์มข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ กองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   

กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กรอกข้อมูล 
ในแบบฟอร์มฯ ตามข้อ ๑ แล้วส่งให้ส านักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  การไต่สวนค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๗๒๖/๒๕๕๖   
(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  

มติที่ประชุม 

๑. รับทราบ การขอเลื่อนก าหนดวันในการไต่สวนค าร้องฯ เป็นวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าชี้แจง ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ โดยให้เพิ่มเติมประเด็น 
ตามความเห็นในที่ประชุม กสท. 
  

วาระท่ี ๔.๑๒  การน าเสนอข่าวท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ)     

  
มติที่ประชุม      

๑.   ทราบ ในการให้ความเห็นต่อสาธารณะควรด าเนินการด้วยความระมัดระวังให้มีข้อมูลที่
ถูกต้อง 

๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช. จัดให้มีช่องทางอย่างเป็นทางการส าหรับคณะกรรมการ   
ในการชี้แจงต่อสาธารณะ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

วาระท่ี ๕.๑    บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด ขอหยุดการให้บริการช่องรายการ “รักลูกแฟมิลี่แชน
เนิล” (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 



  
มติที่ประชุม 
๑.  อนุญาตให้บริษัทฯ หยุดให้บริการช่องรายการ “รักลูกแฟมิลี่แชนเนิล” ได้นับตั้งแต่วันที่ 

๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.แจ้งบริษัทฯ รายงานผลการด าเนินการตามข้อ ๑ มายัง

ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ยุติการให้บริการ 
๓.  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กสท. แจ้ง นส. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๕ น. 
 


