
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
 

๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๗. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๘. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสบายใจ  วงศางาม พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 



๓ 
 

หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รบัรองมตทิี่ประชุมระเบียบวาระ 
ที่ ๔.๑๖ และ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ชดเชยด้วยการคืนเงินค่า

แพ็กเกจจ านวน ๔,๖๘๔.๘๖ บาท (เลขท่ี ๓๔๑/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมโทรทัศน์ได้ตามปกติพร้อมท้ังชดเชยเวลาในช่วงท่ีไม่สามารถรับชมได้
(เลขท่ี ๑๓๓/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 



๔ 
 

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จ านวน ๙๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านัก งาน กสทช .  มีค าสั่ งแจ้ งระงับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทีม่ไิด้ยืน่แบบรบัรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า      
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕                     
ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง                    
วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน                  
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย
เสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงระหว่าง วันที่ ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๒๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ      
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๑๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๔  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายเวลางดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.25 MHz (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลา                                                                                                                                                                                                 

งดการส่งกระจายเสียงออกอากาศถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และก าชับให้มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณี
ต้องการพักหรือหยุดการให้บริการในครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งต่อ กสท . เป็นหนังสือก่อน 
ท าการพักหรือหยุดการให้บริการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักหรือหยุดการให้บริการ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์       

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส.พี. เอส.เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ช่องรายการ ข่าวท้องถิ่น
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน โดยก าหนดให้มี                 
อายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ  
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
(ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ของบริ ษัท เอส พี เอช เคเ บ้ิลที วี  จ ากัด ช่องรายการ 12 CHANNEL 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ 12 CHANNEL โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี     
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพฒันาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค 
จ ากัด ช่องรายการ Bangkok TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด ช่องรายการ Bangkok TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 

 ๑.๑  กรณียื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ก าหนดให้มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  



๗ 
 

 ๑.๒  กรณียื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑   

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล                
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท เจริญเคเบิล
ทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด ช่องรายการ Bangkok TV ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของ
บริษัท ยูริมิโกะ มีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท ยูริมิโกะ มีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ(วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) แต่เนื่องจากพบประวัติถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าที่    
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเรื่องร้องเรียนยังไม่ยุติ จึงก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ๑.๑  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเปน็การ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

  ๑.๒  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  

๒.  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บริษัท ยูริมิโกะ มีคุณมีเรา จ ากัด ได้ช าระ
ค่าปรับในความผิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑. และ กสท. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นว่า บริษัท ยูริมิโกะ มีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี มีการกระท าอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคและมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี 
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าว กรณีถือว่าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้วตามข้อ ๑.๒ ดังนั้น จึงให้อายุใบอนุญาตของบริษัท  
ยูริมิโกะ มีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี สิ้นผลลงทันที (วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)) 

 
วาระที่ ๔.๙  การขอยุติการให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ 
ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. ๓)) 
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งต่อบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท าแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ภายหลังจากการยุติการ
ให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูล ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่ได้รับบรกิาร
ในทุกประเภทการให้บริการ จ านวนช่องรายการที่ออกอากาศบนโครงข่ายของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด  
น าเสนอให้ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบแผนเยียวยา ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอยู่อีก จะใช้มาตรการทางปกครองทีส่งูข้ึนตอ่ไป 

๒. ช้ีแจงการด าเนินการ หรือแผนการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
(ช่องรายการ) กรณีที่มีการยุติการให้บริการโครงข่ายของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 

๓. แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายที่ใช้ในการออกอากาศ กรณีที่บริษัท ซีทีเอช     
เคเบิล ทีวี จ ากัด ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (ช่องรายการ) ต่อไปให้ กสท. ทราบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
หมายเหตุ      
๑. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  สงวนความเห็นในประเด็นการก าหนดโทษ                    

ตามบันทึกแนบ 
๒.  รับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ความเห็นต่อแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด   
แจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่ีรับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 
ระบบ Ku-Band (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท       

ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด  จัดท าแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้เป็นธรรมและครอบคลุมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ เสนอให้ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบแผนเยียวยา ภายใน ๗ วัน         
(เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนด
โทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง       
และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง        
จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) และหากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งอยู่อีกจะใช้มาตรการทางปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป  

 
หมายเหตุ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) งดออกเสียง 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๙ 
 

๓. รับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ข้อเสนอต่อแผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 

และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ 
Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.มีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท                    

จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด จัดท าแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้เป็นธรรม
และครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ เสนอให้ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ  
แผนเยียวยา ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว จะใช้
มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 
จ ากัด ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต  เป็นเวลา              
๗ วัน (เจ็ดวัน) และหากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอยู่อีก จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตต่อไป  

หมายเหตุ 
 ๑.  ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) งดออกเสียง 

๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   ขอสงวนความเห็นในประเด็นการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค ตามบันทึกแนบ 

๓.  รับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบเอฟ.เอ็ม. (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหารบกวนวิทยุ
การบินส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการเผชิญหน้า Face 

Time ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง สปริงนิวส์      
เมื่อวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม      ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  



๑๐ 
 

จิตรภาษ์นันท์) มีมติเห็นว่า การออกอากาศรายการเผชิญหน้า Face Time ของช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง สปริงนิวส์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเนื้อหาเข้าลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการ
ปฏิบัตงิานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  กรณีจึงเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ ๑ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จึงให้ปรับทางปกครอง
ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท  

 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ) กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น

ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ  Tonight 
Thailand ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV 
เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) 

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย   
จิตรภาษ์นันท์) มีมติ ดังนี้ 

๑.   การออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน             
ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเนื้อหาเข้าลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
ประกอบกับประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างส านักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ช่องรายการ VOICE TV     

๒.  ให้มีค าสั่ง เตือนทางปกครองไปยังบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ให้ ระงับการ
ออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท                
วอยซ์ ทีวี จ ากัด ท าไว้กับส านักงาน กสทช.  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองต่อไป 

 



๑๑ 
 

 
 
 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. )  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็น

ตามบันทึกที่แนบ 
 
หมายเหตุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๑๔ เพื่อน าไปด าเนินการ     

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๕ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Masterclass in 

Broadcasting Law and Regulation” ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  
(ส่วนงาน กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า /ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบรายช่ือผู้ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Masterclass  

in Broadcasting Law and Regulation” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “Integrated Broadcasting and 
Telecommunications International Perspectives” โดยความร่วมมือ
จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ส่วนงาน กสทช. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ /
ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม “Integrated Broadcasting 

and Telecommunications International Perspectives” โดยความร่วมมือจาก University  
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่ 
ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


