
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
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 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

 



๒ 
 

๑๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้    
ที่ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๓๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ สถิตเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส. ๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  (ส านักการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส. ๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล (คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการโทรทัศน์ 

/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส. ๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองกรณีไม่ด าเนินการ

จัดส่งผังรายการประจ าปี ๒๕๕๙ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามมติท่ีประชุม 
กสท. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ              

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ ZABB CHANNEL (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 
 



๔ 
 

 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท แซบ อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ ZABB CHANNEL โดยก าหนด 
ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากปรากฏการกระท าความผิดที่
คณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษทางปกครองเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๒  มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ไม่ปฏิบัติตาม

มติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส. ๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง กรณี บริษัท ซีทีเอช 

เคเบิล ทีวี จ ากัด ดังนี้ 
๑. ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21431-0003-56 
ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เป็นเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ได้รับค าสั่ง 
เนื่องจากบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับค าสั่งทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ พร้อมทั้ง 
แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้กับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 

๓. เมื่อพ้นระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๑ หากบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด ยังคงเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุม ครั้งที่  
๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาก าหนดโทษทางปกครองที่สูงข้ึนต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องตอไป 
 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
คนรักษ์ดอย ผู้ฟ้องคดี กับ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ

ในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ. ๘๓๕/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ 

ในการด าเนินคดีแทน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเสร็จสิ้น  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๕ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
   
 

มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการ

ด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าช้ีแจง และค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน 

กสทช. เสนอ 
๓. เห็นชอบให้ยื่นค าร้องขอเลื่อนการไปให้ถ้อยค าช้ีแจงต่อศาลปกครองกลาง

ออกไปเป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา (วันเดียวกัน) 
 
วาระที่ ๔.๖ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง           
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....  (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม น าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาคราวต่อไป 
 

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๗  (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ท่ีมีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น า (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ 

มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ           
ค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้เสีย                 
ผู้ประกอบกิจการ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริ ษัท สิ งห์ทอง โปรโมชั่น จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง เทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพ่ือความมั่นคงของชาติระบบ          
เอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

เทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์        
ของบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เซเว่น เดย์ (seven day) โดยไม่ได้
รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ 
และบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด 
กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง เทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ 
เมกะเฮิรตซ์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้
ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เทพารักษ์ เรดิโอ 
เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท      
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 



๗ 
 

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้วให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องตอไป 
 
วาระที่ ๔.๙ ความเห็นของเครือข่าย ผู้บริโภคสื่ อวิทยุ -โทรทัศน์ต่อรายการตื่นมา คุย          

ช่องรายการ MCOT HD พูดตัวเลขใบ้หวยจากหลายส านักอย่างโจ่งแจ้ง 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๐ บริษัท จี เ อ็มเอ็ม แซท จ ากัด ขอความเป็นธรรมและทบทวนมติ  กสท .                     

ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการ
ให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  


