
 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

--------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๒๖/๒๕๕๖                  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ คลื่น
ความถ่ี โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)  

๓.๓  ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บ
ค่าบริการโดยไม่ได้มีการใช้งานจริง : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)  

๓.๔   ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีประสบปัญหา บริษัท ทรู วิชันส์  (มหาชน) เรียกเก็บ
เงินค่าบริการอีกภายหลักยกเลิกสัญญา : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์
(รส)  

 



 

 

๓.๕ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชันส์ จ ากัด (มหาชน) แก้ไขระบบ
การรั บและส่ งสัญญาณ ให้ ส ามารถรั บชม ช่องรายการกี ฬา  : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)  

๓.๖ ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัท ทรู วิชันส์ 
จากการติดตั้งไม่ตรงตามเวลา ท าให้ผู้ ร้องได้รับความเสียหาย : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)  

๔.๒ การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) : กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒        
(ปส.๒)   

๔.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๕ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน          
(ไม่ทราบช่ือสถานี) คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz, FM ๙๑.๗๕ MHz , 
FM ๙๕.๒๕ MHz , FM ๙๖.๒๕ MHz, FM ๙๘.๒๕ MHz              
และ FM ๙๙.๒๕ MHz มีการโฆษณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น าเห็ด : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)  

 



 

 

๔.๖  เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ใน 
แพ็คเกจ True  Knowledge ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบขายขาด
ของ บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์
(รส)  

๔.๗ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ....  :คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ
บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /            
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๘ พิจารณามาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลกรณีที่บริษัท สามารถ
คอมเทค จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม :
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๙ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับศูนย์วิจัย
การต่อต้านการก่อการร้ายนานาชาติ (GTReC – Global Terrorism 
Research Center) มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เมือง
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ดส.) 

๔.๑๐ ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... : กลุ่มงาน ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)/กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงาน
ส่งเสริมแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)  

๔.๑๒ ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Broadcast 
Regulation” ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร : กลุ่มงานอ านวยการ
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 



 

 

๔.๑๓ ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ เ ข้าร่ วมการอบรมหลักสูตร  “Digital 
Broadcasting Law & Regulations” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา : กลุ่ม
งานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


