
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค ์
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลกา รด า เนินง านตามมติ  กสท .  ค รั้ ง ที่  ๓๐/๒๕๕๖                  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : คณะท างานจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงาน
มาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 

๓.๓ รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(ประเภท ก) ตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ 
(ฉบับที่ ๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานขับเคลื่อนที่และโทรทัศน์
ในระบบไอพี (พส.)  

๓.๔   รับทราบข้อเสนอแนะกรณีส านักงาน กสทช. ควรขอความร่วมมือจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการ
โฆษณาอันเป็นเท็จเกินความจริงหลอกลวงและผิดกฎหมาย : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

 

 



 

 

๓.๕   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการตามปกติได้ : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุม่งาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.)  

๓.๖   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหา บริษัท ทรูวิชั่นส์ (มหาชน) เรียกเก็บ
ค่าบริการหลังยกเลิกสัญญาพร้อมคืนเงิน จ านวน ๑,๓๓๖.๔๔ บาท : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่          
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)   

๔.๒ ความเห็นต่อ (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ (ร่าง ) สรุปข้อสนเทศ        
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.) 

๔.๓ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่ได้รับเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์เป็นเงิน 
จ านวน ๑,๕๐๕ บาท คืนจากการยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุม่งาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.)  

๔.๔ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่า
มัดจ าอุปกรณ์ หลังจากยกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๔.๕    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาไม่ได้รับเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์เป็นเงิน 
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท คืนจากการยกเลิกการใช้บริการจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุม่งาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.)  



 

 

๔.๖   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกบริษัท โพลี เทเลคอม จ ากัด (จาน
ดาวเทียม PSI) เปลี่ยนช่องรายการ และมีการย้ายช่องรายการโดยไม่แจ้ง
ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภคดา้น
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)   

๔.๗ ยุติ เ รื่ อ งร้ อ ง เรี ยนกร ณีประสบปัญหา ไม่ ส ามา รถรับฟั งสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz ได้ : คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุม่งาน
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน์ (รส.)  

๔.๘ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang Cartoon 
เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

๔.๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรบัการทดลอง
ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระ
การด ารงต าแหน่งของคณะท างานฯ : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทศัน์
และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)  

๔.๑๐ แบบฟอร์มข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)   

๔.๑๑ การไต่สวนค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีปกครองหมายเลขด าที ่๗๒๖/
๒๕๕๖ : กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๑๒ การน าเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) /เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


