
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๗. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นายพิพัฒน์  กิตติสิริโรตม์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๒. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาววรรณพร  อึ้งตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวนภัสวรรณ  ไพรไพศาลกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวรพีพร  บัวหอม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๖    
ข้อ ๑ เป็นดังนี ้ 

“๑. เห็นชอบแผนงานการด าเนินงานและกรอบวงเงินการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม 
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวแรก จ านวนทั้งสิ้น 
๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด โดยแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โดยให้ตัดข้อ ๑๒     
การท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา ออก รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงานของโครงการตามเอกสารแนบ ๗” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) ออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านัก

กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (ณ วันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ได้
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมช าระค่าด าเนินการพร้อมเงินเพิ่ม ซึ่งพนักงานเจ้าหนา้ที่
ได้พิจารณาค าขอและเอกสารหลักฐานแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ประกาศฯ ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี 
(ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร  

 
วาระที่ ๔.๒  ขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดข่าวภาคหลักจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) จัดท าประกาศส านักงาน กสทช. และแจ้งค าสั่งที่ประชุม กสท. ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๓  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ 
CCTV-9 Documentary (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   อนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ 

จาก CCTV-9 Documentary เป็นช่ือช่องรายการ CGTN-Documentary ตามค าร้องขอของบริษัท 
 
วาระที่ ๔.๔ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ช่องรายการ 

True Select Plus (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ 

จาก True Select Plus เป็นช่ือช่องรายการ True Shopping ตามค าร้องขอของบริษัท 
 
 
 
วาระที่ ๔.๕ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท 

ดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ์ จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม 

  ๑.   อนุญาตให้ บริษัท ดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ์ จ ากัด เพิ่มเติมเขตพื้นที่การให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ และด าเนินการขออนุญาตพาด         
สายเคเบิลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส าหรับการขยายพื้นที่การให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตได้นับแต่วันที่ กสท. มีมติอนุญาต (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐)  
  ๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 
 
 
วาระที่ ๔.๖ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๑ (คณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบต่อความคืบหน้าและท่าทีในประเด็นสืบเนื่องด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๑ (JTC-31) ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
๒. กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 
๓. ฐานข้อมูลการใช้ความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง         

เอฟ. เอ็ม. (Database on Existing Frequency Usage for TV and FM Radio Services) 
 
 

วาระที่ ๔.๗ รายงานการด าเนินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่
ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง (คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้าน
การใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล และส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี ่

ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  ระหว่าง เดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ และภารกิจต่อเนื่องของคณะท างานฯ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล   
ต่อไปอีก ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 
วาระที่ ๔.๘  กรณีองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)            

มีหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมทดลองให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแผนความถ่ีส าหรับการ

ทดลองทดสอบให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลต่อที่ประชุม กสท.ก่อน 
 
 
 
วาระที่ ๔.๙ พิจารณาเปรี ยบเ ทียบปรับทางปกครอง กรณีสถา นีวิทยุกระจายเสีย ง  

เสียงสามยอดคลื่นความถี่ เอเอ็ม ๑๑๗๙ กิโลเฮิร์ต (สังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ



๗ 
 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ระบบเอเอ็ม 

คลื่นความถ่ี ๑๑๗๙ กิโลเฮิรตซ์  โดยมีส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้มีสิทธิประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ  
ซึ่งมีสิทธิประกอบกิจการได้ต่อไปตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กระท าการฝ่าฝืนหรือ        
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท.ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ให้ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรณีโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมาย โดยเห็นชอบด าเนินการดังนี้ 

 ๑.๑  เห็นชอบก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช าระเปน็
จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  (จ านวน ๑ วัน) (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 ๑.๒  เห็นชอบก าหนดระยะเวลาการมาช าระค่าปรับของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือเชิญเปรียบเทียบปรับ จาก ส านักงาน กสทช . ทั้งนี้ หาก 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติฝ่าฝืนไม่มาช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งเตือน
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้  ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากส านักงาน  
ต ารวจแห่งชาต ิยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าเตือน ส านักงาน กสทช. จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ที่สูงข้ึนต่อไป 

๒.   เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งปรับทางปกครองตาม ข้อ ๑ แล้ว ให้ บส. แจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว ไปยัง ปส.๑ เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครฝางกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจาย 
เสียง นครฝางเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๗.๐๐ เมกะเฮิร์ต (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๒) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง นครฝางเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 97.00 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครฝางกรุ๊ป ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปรียบเทียบปรับ และ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครฝางกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง นครฝางเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.00 MHz 
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครอง 



๘ 
 

ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครฝางกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง นครฝางเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.00 MHz 
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครฝางกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง นครฝางเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม     
คลื่นความถ่ี 97.00 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติ   
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม จ านวน ๑๓๙ เรื่อง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบก าหนดเป็นหลักการด าเนินการกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ซีทีเอช 

เคเบิล ทีวี จ ากัด มายัง ส านักงาน กสทช. โดยให้ ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และแจ้ง กสท. เพื่อทราบ 

๒. เรื่องร้องเรียน จ านวน ๑๓๙ ราย ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓  
เกี่ยวกับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด กรณีขอคืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ด าเนินการดังนี้ 

 ๒.๑   แจ้งผู้ร้องเรียนว่า กสท. ได้พิจารณาการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคฯ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตามอ านาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะไป
ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายทางกระบวนการอื่น 

 ๒.๒   ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้

บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๓๒/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๓๒/๒๕๕๙) เนื่องจากผู้ร้องเรียนยินดี 
ยุติเรื่องร้องเรียน แม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการเปิด

สัญญาณจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมตรวจสอบระบบการเรียกเก็บค่าบริการ 
(เลขท่ี ๙๗/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 

จ ากัด เร่งด าเนินการเปิดสัญญาณจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมทั้งตรวจสอบระบบการเรียกเก็บค่าบริการ 
(เลขที่ ๙๗/๒๕๕๘) เนื่องจากผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน แม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน
ดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

โทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขท่ี๓๑/๒๕๕๙)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 

จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๑/๒๕๕๙) เนื่องจาก  
ผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน แม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว  

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี เร่งด าเนินการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการและแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับ
สัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขท่ี ๙๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 

จ ากัด เร่งด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับ
สัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ (เลขที่ ๙๙/๒๕๕๘) เนื่องจากผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน แม้ว่าบริษัทฯ 
ไม่ได้แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการ Z PAY TV ช่องรายการ Fox Thai และช่องรายการ 
Nat Geo Wild ได้ตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ จ านวน ๔๒ ราย (คณะอนุกรรมการ



๑๐ 
 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการพิจารณายุติเรื่องร้องเรียน จ านวน ๑๘ ราย ตามรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ ๔  โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทฯ ได้ท าการคืนเงินค่าเสียโอกาสแก่ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นกรณีที่            
ผู้ร้องเรียนไม่ขอรับสิทธ์ิ และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน 

๒. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจาก  
ผู้ร้องเรียนระงับการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขไม่สามารถติดต่อได้ และไม่รับสาย จ านวน ๘ ราย    
ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕ กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ด าเนินการแก้ไขให้สามารถรับชม
ช่องรายการ Z PAY TV, ช่องรายการ Fox Thai และช่องรายการ Nat Geo Wild ได้ตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ 
เนื่องจากผู้ร้องทิ้งค าร้อง และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) ส่งข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) ไว้ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนอาจมีความประสงค์จะด าเนินการฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป 

๓. กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ยอมรับแผนการชดเชยเยียวยาของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 
จ ากัด จ านวน ๑๖ ราย ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ด าเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ แจ้งผู้ร้องเรียนว่า กสท. ได้พิจารณาการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทฯ ตามอ านาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธ์ิผู้ร้องเรียนที่จะไปด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางกระบวนการอื่น 

 ๓.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๗ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริ ษัท ทรู วิชั่ นส์  กรุ๊ป จ ากัด  
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส)) 

 
มติท่ีประชุม เมื่อพิจารณาตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการ

พิจารณาพบว่า บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ด าเนินตามข้ันตอนการขอยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการแล้ว 
ทั้งนี้ โดยไม่พบหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลใดๆ หรือผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ
ทั้ง ๑๑ ช่องรายการ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่
ในภายหลัง ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง 
“เกิดเป็นกา” ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง 7 HD (ช่อง ๓๕) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ปรับเปลี่ยนการ

จัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง เกิดเป็นกา ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง 7 HD จากระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่เหมาะส าหรับ
ผู้ชม ที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากจะน า
ละคร เรื่องดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ให้ปฏิบัติตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) อย่างเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  
   
มติท่ีประชุม  
๑. การออกอากาศของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV 

รายการใบตองแห้ง On Air เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๙.๑๑ น. รายการ In Her View 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. รายการ OVERVIEW เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลาประมาณ ๑๘.๕๕ น. มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ จึงมีผลเป็นการ
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลง 
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ดังนั้น เมื่อพิจารณา
พฤติการณ์ ซึ่งมีการกระท าความผิดซ้ าซาก ภายหลังจากที่ถูกลงโทษทางปกครองหลายครั้ง กล่าวคือในปี 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ กรณี และในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒ กรณี  จึงมีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากพบการออกอากาศที่มี
เนื้อหาขัดต่อกฎหมายอีกต่อไป กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึน 



๑๒ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม 
ข้อ ๑. ต่อบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด โดยด่วนต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งให้บริการช่องรายการ Voice TV 
และโครงข่ายดาวเทียมที่น าช่องรายการดังกล่าวออกอากาศ must carry ต่อไป 
 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๐ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “Adapting Regulations and 

Policy to Platform Convergence” ระหว่างวันท่ี ๑- ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
(ส่วนงานประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ และส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มตท่ีิประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Adapting Regulations  

and Policy to Platform Convergence” ระหว่างวันที่ ๑- ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐” ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๒๑   การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกับองค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ณ ประเทศเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์  และประชุมงาน 
Connected TV World Summit 2017 ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี  
๑๓-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็ นชอบส่ งบุ คลากรเ ข้ าร่ วมประชุมกั บอง ค์ กร European 

Broadcasting Union (EBU) และเข้าประชุมงาน Connected TV World Summit 2017 ระหว่างวันที่ ๑๓-
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยมีคณะเดินทางในส่วนของ
ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 
 ๑.   นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 
 ๒.   นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สังกัดส านัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
  

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๒๑ เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒  การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 17th Global Symposium for Regulators 

(GSR) ระหว่างวันท่ี ๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศบาฮามาส (ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 17th Global Symposium 
for Regulators (GSR) ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศบาฮามาส โดยมีคณะเดินทางของ
ส านักงาน กสทช. ดังนี้  
 ๑. นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) 
 ๒. นางสาวสกลกฤตา ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สถาบันพัฒนาบุคลากร
และวิชาการ (วย.) 
 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๒๒ เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 
 มติท่ีประชุม 

๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ  
ในการด าเนินคดีแทนส านักงาน กสทช และ กสท.  

๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านกังาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๒๔   ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการอบรมและ

ทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านัก
พัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
  มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ น. 
 
 
          
  
    
  
 



๑๔ 
 

 


