
๑ 
 

          รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์       กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.    นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวสุทธิกา  ประกอบผลดี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนโชติ  จ านงสังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจน์สุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวรมิตา  โรจน์สราญรมย์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้ง   
ให้ทราบ 

๒. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย 

๓. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลง
พื้นที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งเรื่องการยุติระบบแอนะลอ็กในพืน้ทีเ่กาะสมยุ 
และได้พบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี ๒๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  



๓ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๓ 
เป็นดังนี้  

“๑. อนุญาตให้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
โทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ ช่องรายการ ACTS Channel เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0280-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

  ๒.  เห็นชอบให้บริษัท เอนไซม์ นาโน จ ากัด ช่องรายการ เกษตร ๒๔ ช่ัวโมง  และ
ช่องรายการ เกษตรนาโน และบริษัท โกลด์ แคทส์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ช่องรายการ เกษตร อินทรีย์ และช่อง
รายการ เกษตร ร่ ารวย ยกเลิกการประกอบกิจการ ตามที่บริษัททั้ง ๒ แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กสท.
มีมติ  ในส่วนของค าขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอไว้ เมื่อบริษัททั้ง ๒ ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิกประกอบ
กิจการไว้แล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นต้องออกใบอนุญาตให้ตามค าขอ  

  ๓.  ให้บริษัททั้ง ๓ ราย ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง” 

 
วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Broadcast and Content Regulation” 

ระหว่างวันท่ี ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) และส่วนงานเลขานุการ 
กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ) 
 
 
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย จส. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตั้งแต่ 
เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบันเพื่อประกอบการช้ีแจงต่อศาลปกครองกลางต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้สามารถ

รับชมช่อง GTH ON AIR ในระดับความคมชัดสูง (HD) ตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ 
(เลขท่ี ๗/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท โปร คอนเซ็ฟท์ แมนูเฟคเจอเรอ จ ากัด ปรับปรุง

คุณภาพกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ยี่ห้อ One Box Home รุ่น Twin (เลขท่ี 
๓๙/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด แก้ไขคุณภาพกล่องรับ

สัญญาณทีวีดิจิตอลให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๔๙/๒๕๕๘)   (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  เร่งด าเนินการเปลี่ยนกล่องรับ

สัญญาณ หรือแก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๗/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๙ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไปด าเนินการ 

ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔๐ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑  และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕๕  สถานี  
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในการ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ 
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลอง (ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓  รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหาร  
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การขอขยายขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท 

ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขยายขอบเขตการ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ระดับชาติ 
ในระบบ ไอพีทีวี ภายใต้ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21231-0003-56  

 
วาระที่ ๔.๕  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๙/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 



๗ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. ( พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๖  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๕๗/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. ( พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ  กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี  
๒. เห็นชอบแนวทางการช้ีแจงและการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน 

กสทช. เสนอ 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมเป็นผู้ช้ีแจงต่อศาลปกครองกลาง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  

 
วาระที่ ๔.๗ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (ส านักพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))  

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ไปรับฟังความคิดเห็น 
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ก่อนน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณา 

 
วาระที่ ๔.๘ บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of 

Science, ICT and Future Planning ประเทศเกาหลี (ส านักพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่า ภารกิจตามบันทึก 
ความเข้าใจ (MoU) ที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ซ้ าซ้อนกับที่ประธาน กสทช. ท าบันทึกความเข้าใจ (MoU)              
กับหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศเกาหลีใต้ หรือไม่  

 
วาระที่ ๔.๙  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่ามัดจ า 

อุปกรณ์ กรณียกเลิกสัญญาการใช้บริการจ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๕๒/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่ง

ด าเนินการคืนเงินมัดจ าอุปกรณ์ กรณียกเลิกสัญญาการใช้บริการจ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๕๒/๒๕๕๘) 
ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ระมัดระวังมิให้มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะ
ท านองเดียวกันนี้อีก 

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการ

แก้ปัญหาการติดตั้ง True Internet ร่วมกับ True Vision Package (เลขท่ี ๖๒/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรูวิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) เร่ง

ด าเนินการแก้ปัญหาการติดตั้ง True Internet ร่วมกับ True Vision Package (เลขที่๖๒/๒๕๕๗) 
๒. ก าหนดให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๑๒) 

๒.๑  กรณีผู้ให้บริการโฆษณาให้สิทธิการใช้บริการต่างๆ เป็นพิเศษแก่ผู้สมัครใช้
บริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในห้วงเวลาใด ผู้ให้บริการต้องคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่โฆษณา
นั้นไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการท าสัญญาใช้บริการ 

๒.๒  กรณีโฆษณาด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่   
ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม หรือละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของบริการ ซึ่งมี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

๓.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งต่อบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ให้ระมัดระวังมิให้มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ในลักษณะท านองเดียวกันนี้อีก 

 
วาระที่ ๔.๑๑ แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และมีค าสั่งระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นการชั่วคราว กรณี บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช่องรายการ LOCA (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช. น าแนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ส าหรับ

กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย มาใช้ก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี(โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล)ด้วย  



๙ 
 

๒. กรณี บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทกิจการที่ใช้คลื่น
ความถ่ี (โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล) ได้กระท าการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เอสพี-ไฟเบอร์ (SP-Fiber) ทางช่อง
รายการ LOCA จึงเห็นสมควรให้มีหนังสือเตือนให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ช่องรายการ LOCA) ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เอสพี-ไฟเบอร์ (SP-Fiber) หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับ
ทางปกครอง จ านวน วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การมีค าสั่งระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเป็นการชั่วคราว กรณี บริษัท 

ไบรท์ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาเพิ่มเติม พร้อมเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๓ แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  

มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าค าสั่งเสนอต่อ ประธาน กสท. เพื่อพิจารณา

ลงนามต่อไป 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนกรณีช่อง Asian Major Channel และ ช่อง Mix Major Channel 
น าเสนอเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา          
ผู้ประกาศในกิจการกระจายและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม 
๑. การออกอากาศโฆษณา “คลิปซี๊ด สนั่นโซเซียล” ทางช่องรายการ Asian Major 

Channel และการออกอากาศโฆษณา “คลิปเด็ด เน็ตไอดอล” ทางช่องรายการ Asian Major Channel และ
ช่องรายการ Mix Major Channel เป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร อันเป็นเนื้อหารายการ
ที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  จึงให้ก าหนดโทษปรับทางปกครอง ดังนี้ 

๑.๑. ให้ปรับทางปกครองแก่ บริษัท บอยไทย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ 
Asian Major Channel เป็นจ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด           
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ  ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากบริษัทฯ    



๑๐ 
 

ไม่ปฏิบัติตามค าเตือนให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการทางปกครอง โดยยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด 
เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๒. ให้ปรับทางปกครองแก่ บริษัท เมเจอร์ เทเลวิช่ัน ไทย จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาต 
ช่องรายการ Mix Major Channel เป็นจ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ  ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากบริษัทฯ    
ไม่ปฏิบัติตามค าเตือนให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการทางปกครอง โดยยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด 
เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๒.  ส่งเรื่องให้สายงานกิจการโทรคมนาคมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา 
“คลิปซี๊ด สนั่นโซเซียล” ด้วยการเชิญชวนให้สมัคร กด * ๔๒๔๗๗๔๕๓๐ และ “คลิปเด็ด เน็ตไอดอล” ด้วยการ
เชิญชวนให้สมัครกด * ๔๒๔๗๗๒๒๒๖ 

๓.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบกรณีการโฆษณาของช่องรายการตามข้อ ๑ ว่าน่าจะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคหรือไม่  

 
หมายเหต ุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ กรณีออกอากาศรายทางช่องรายการ PEACE TV มีเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสม  

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

มติท่ีประชุม 
๑. เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศรายการ

กล้าประชาธิปไตย รายการคนกลางคลอง และรายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ออกอากาศรายการเข้าใจตรงกันนะ และเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ออกอากาศรายการฟังความ
รอบด้าน ตอน นักศึกษาประชาธิปไตย ซึ่งมีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลง
ที่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ท าไว้ต่อส านักงาน กสทช. 

๒. เนื่องจากการกระท าตามข้อ ๑ เป็นการกระท าผิดซ้ าซาก ต่างกรรมต่างวาระกัน 
แม้ศาลปกครองกลางจะได้มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง กสท. ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV ของบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จ ากัด  แตค่ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางโดยศาลปกครองสูงสุด  จึงให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของช่องรายการ PEACE TV ตามข้อ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณี กสทช.
อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางต่อไป  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การส่ งบุ คลากรเข้ า ศึ กษาดู งานและประชุ มร่ วมกั บหน่ วยงาน National 
Communication Commission และผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ณ ประเทศไต้หวัน (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.))  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
National Communication Commission และผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  ส านักส่งเสริมและก ากับดูแล
การแข่งขัน (สส.) 

๒. นางสาวธฤษวรรณ  โชติพานิช พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) 

 
วาระท่ี ๔.๑๗ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองท ุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ ด้าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.))  

มติท่ีประชุม  น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ การไปให้ถ้อยค าต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณารับค าฟ้องไว้พิจารณา  (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียง (มส.))  

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) เป็นผู้ไปช้ีแจงต่อศาล

ปกครองกลาง 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ วิเคราะห์ 

ในภาพรวมของการจัดเรียงช่องรายการของการประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในครั้งต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 

 


