
 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ 
วันจันทร์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 --------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ  

๓.๑ รายงานผลการด า เนินงานตามมติ  กสท .  ครั้ งที่  ๓๑/๒๕๕๖                  
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) 

๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (ตั้งแต่ ๑ – ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)  : กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.)  

๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ : กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ดส.)  

๓.๔   การขอเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒)  

๓.๕   หนังสือแจ้งตอบค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ระดับชาติ จ านวน ๒ โครงข่าย ขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานกฎหมายในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (มส.) 

 
 



 

 

๓.๖   หนังสือแจ้งตอบข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งสถานี
กระจายสัญญาณโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และมาตรฐานกลาง
ส าหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)  

๓.๗  ยุติ เรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้บริ ษัท ทรู  วิ ช่ันส์  จ ากัด (มหาชน)              
เปลี่ยนโปรโมช่ัน จาก Gold Package เป็น Super Family Package          
โดยที่ยังสามารถใช้บริการ PVR-Personal Video  Recorder ได้ตามปกติ : 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๓.๘   ยุติเรื่องร้องเรียนกรณียกเลิกใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมของ          
บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด แต่ยังไม่ได้รับเงินประกัน
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท คืน : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๓.๙   สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานส านักงาน กสทช. เขต 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงมอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน : รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ /
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)   

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่  ๒๔         
สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)    

๔.๒   แนวทางการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีผู้ยื่นค าขอฯ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลงนิติ
บุคคลที่ยื่นค าขอฯ : คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริกาทาง
ธุรกิจ /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)  

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์           
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) : คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  



 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๘ ราย (๘ ใบอนุญาต) : 
คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี /กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๕ ผลการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) กรณีผู้ยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๖   การแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต โดยใช้โครงข่ายที่ได้รับอนุญาต : 
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๗    แนวทางการพิจารณาผังรายการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ               
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ  (ปส.)  

๔.๘ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ี วิทยุตามบริ เ วณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้ งที่  ๔                  
: กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)          

๔.๙ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จ ากัด ในฐานะ
ผู้ด าเนินการติดตามทวงหนี้แทน บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
(นายพันเลิศ สุคนธชาตินันท์) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนน์ และ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๔.๑๐ ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาบริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จ ากัด ในฐานะ
ผู้ด าเนินการติดตามทวงหนี้แทน บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
(นายวรา จิยะวรานันท์) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)  

๔.๑๑ ข้อเสนอและรายงานผลการด าเนินการของคณะท างานก ากับดูแลโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายฯ  : กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส.)  



 

 

๔.๑๒ การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนขอบเขตอ านาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพือ่ความมัน่คงของ
รัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : กลุม่งานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)  

๔.๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการย่อยในโครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๖  : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๔ ร่างข้อก าหนดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการดา้น
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

๔.๑๕ พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ : 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.)  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

 


