
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 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. นายสมบัติ   ลีลาพตะ  ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ กสท. 
 นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
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. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๗. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันต์ุ  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายบูรฉัตร  นิเวศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๐. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
มติท่ีประชุม -  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 
มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้  
๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ให้แก้ไข มติที่ประชุม เป็นดังนี้ 

“มติท่ีประชุม   เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุงการใช้งาน
คลื่นความถ่ี MMDS ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช.พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมติรับเอาระเบียบวาระนี้
ไปศึกษาเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน ก่อนให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอ กสท.เพื่อพิจารณา  

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ ให้แก้ไข ข้อ ๒ ของหมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
“ ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ” 
 

หมายเหตุ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ดังเหตุผลตามบันทึกที่แนบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาชัย คลื่นความถี่ FM 

96.75 MHz ไม่ออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทยและรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ (ผส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ท.ท.) คลื่นความถี่ FM 90.00 MHz. 
ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีอาจท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (ผส.)) 

 
 มตท่ีิประชุม  ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที ่๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๓ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๔๗ สถานี        
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ จ านวน ๔๑ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

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

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. 
ภาค ๓  ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว
ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศท่ี

ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง จ านวน 
๒๖ สถานี  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))    
 

  มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท    

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมต ิดังนี ้
๑. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความ

มั่นคง ที่มิได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๕ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการฯ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

๒. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความ
มั่นคง จ านวน ๑๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามค าร้องได้ และอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการฯ ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมลู
ของสถานีฯ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และตามหลักการตั้งช่ือ
สถานี ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

๓. ไม่อนุมัติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความ
มั่นคง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ ย้ายที่ตั้งตามค าร้องได้ เนื่องจากการ 
ขอย้ายที่ตั้งไม่สอดคล้องกับแนวทางการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่  
๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเหตุผลของการขอย้ายที่ตั้งสถานีไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นโดยมี
ข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ หรือข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง แต่อนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้ใช้ข้อมูลที่ตั้งเดิมตามที่เคยได้รับสิทธิ
ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว หรือเคยได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการฯ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

  อย่างไรก็ดี หากสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง ๓ สถานี ดังกล่าว ไม่สามารถประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงในที่ตั้งเดิมได้ ให้ด าเนินการยื่นค าขอย้ายที่ตั้งสถานี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ



๖ 
 

ค าสั่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามแนวทางการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามมติที่ประชุม กสท .ครั้งที่  
๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  

๔.  อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความ
มั่นคง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ ซึ่งได้ย่ืนแบบค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมเอกสารประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วน  ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ แต่เนื่องจากยื่นแบบค าขอฯ  ล่าช้ากว่า
ระยะเวลา ๑๔ วันท าการ ตามที่ขอขยายระยะเวลาไว้ จึงให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการฯ ๓ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

๕.  เห็นชอบให้สิทธิในการเป็นผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของนายวิโรจน์ ฮะทะโชติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพุนพินสเตช่ัน รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๗๙ คลื่นความถ่ี 88.00 
MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ้นสุดลง ตามข้อ ๗  ของประกาศ กสท. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ นับแต่วันที่ กสท. มีมติเป็นต้นไป เนื่องจากนายวิโรจน์ ฮะทะโชติ  
ขอยกเลิกการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้
นายวิโรจน์ ฮะทะโชติ ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา   
กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่น

ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Cartoon 
network  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  ช่องรายการ Cartoon network  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
วาระที่ ๔.๕ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ “ละครเรื่อง เรือนร้อยรัก” ของบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการจัดระดับความเหมาะสมรายการ “ละครเรื่อง เรือนร้อยรัก” เป็น “ท.” 

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเสนอ 



๗ 
 

๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผังรายการตามที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่อง
รายการ ONE เสนอมา  ทั้งนี้  ให้บริษัทฯ ปรับปรุงเนื้อหารายการ “ละครเรื่อง เรือนร้อยรัก” ที่จะน ามาออกอากาศ
ให้เหมาะสมกับระดับ “ท.”(รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) ตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และในกรณีที่น ามาออกอากาศซ้ า (Rerun) จะต้องระมัดระวัง      
ไม่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน  

 
วาระที่ ๔.๖ ข้อโต้แย้งคัดค้านประกาศหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ เง่ือนไขการอนุญาต  

และมติ กสท. ท่ีเกี่ยวข้อง ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากไม่ปรากฏ

พยานหลักฐานอันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นใด       
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ให้บริษัท   
ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ทราบตามข้อ ๑. และแจ้งให้ทราบด้วยว่า แม้บริษัทฯ จะได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอเพิกถอน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การก ากับดูแลการโฆษณา
บริการ หรือ สินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และ
มติที่ประชุม กสท. ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ตาม แต่คดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น  บริษัทฯ จึงยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ  
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ เงื่อนไขการอนุญาต และปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองอื่นของ กสท. 
อยู่ต่อไป 

หมายเหต ุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๗ มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
   มติท่ีประชุม    

  ๑.  เห็นควรให้ส านักงาน กสทช.โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
นับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนค าสั่ง ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ยังไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนอีก ส านักงาน กสทช .อาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากบริษัทฯ ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง กสท. อาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันที่สูงข้ึนต่อไป 

  ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ร่วมกับส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) พิจารณา



๘ 
 

ข้อกฎหมายเพิ่มเติมในประเด็น กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ จะเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์หรือไม่  สมควรมีการก าหนดโทษปรับ
ทางปกครองอย่างไร และให้ส านักงาน กสทช.ตรวจสอบข้อมูลว่าบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากใช่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการ ส านักงาน กสทช.สามารถแจ้งคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.) เพื่อก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทางหนึ่ง ได้หรือไม่
ประการใด แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
หมายเหตุ   กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี ้

 
 วาระที่ ๔.๘  การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุมั ติ ให้ ยกเ ว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการ       

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายปี ให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่องรายการ 
ทั้งนี้ สอดคล้องกับมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทางช่องรายการ 1 TV บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้วงเวลา 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๘ น. บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 TV ไดอ้อกอากาศโฆษณา ยาเห็ดหลินจือ 
ตราเป่าอัน และห้วงเวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สาหร่ายเกลียวทอง 
BEST NATURE LIFE  และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ห้วงเวลา ๙.๒๐ – ๙.๒๔ น. ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สาหร่ายเกลียวทอง BEST NATURE LIFE อีก ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
วินิจฉัยว่า เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และไดเ้ปรียบเทียบปรับแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด  กสท. จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท  
พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด  ระงับการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกันโดยทันที  หากบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ให้ปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้ว ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  กสท.จะพักใช้
ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางก ากับดูแลตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่  
๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   

 
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 



๙ 
 

   
วาระที่ ๔.๑๐ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์      

ในการมีค าสั่งทางปกครองเพ่ิมเติมจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     
กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV 
ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
  มติท่ีประชุม   

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท     
ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมติ ยืนยันความเห็นเดิมตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา   
กลางณรงค์)  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 
วาระที่ ๔.๑๑  ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ และคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อผลส ารวจรายการโทรทัศน์   
ช่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังออกอากาศ (Post rate)  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท         

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมติ เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ที่ให้น าข้อมูลจากเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงประกาศส านักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖        

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา      
กลางณรงค์) เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ตามบันทึกที่แนบ 

 
 วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ ตื่นมาคุย ทางช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD มีการโฆษณาแฝง (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะ
เลขานุการคณะอนกุรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (ผส.)) 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากไม่เป็นเนื้อหาที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตาม

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (บส.) ด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป  
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๑๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ ๔.๑๓  เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “The Love Machine วงล้อลุ้นรัก” 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ 3 HD มีเน้ือหา    
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย 

จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ 3HD ให้จัดระดับความ
เหมาะสมของรายการ “The Love Machine วงล้อลุ้นรัก” ให้อยู่ในระดับรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้ค าแนะน าแก่ผู้ชม
ที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี (น ๑๘) และแจ้งเตือนให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ปรับปรุงการน าเสนอเนื้อหา
รายการดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีลักษณะลามกอนาจาร 

 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบรายการ “Super BB Max” ออกอากาศทางกิจการ

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ HIT STATION มีการน าเสนอเน้ือหารายการท่ีไม่
เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย 

จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติ เห็นว่าการออกอากาศรายการ “Super BB Max” ทาง
ช่องรายการ HIT STATION  มีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่ งเ ข้าลักษณะลามกอนาจาร อันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  จึงให้ปรับทางปกครองแก่ 
บริษัท เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นส์  จ ากัด (มหาชน)  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้บริษัท 
เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นส์  จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) และ กสทช.  
พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า)  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ 

มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ) มีมติ เห็นว่า การออกอากาศ
รายการ The Daily Dose เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน         
ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE  TV มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ       
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗         
ระหว่างส านักงาน กสทช. และบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด  จึงให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ระงับการออกอากาศรายการ            
The Daily Dose เป็นเวลา ๓ วัน ตามที่ บริษัทฯ เสนอ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย  (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์)  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การก ากับดูแล ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง    
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
  มติท่ีประชุม  
  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช.พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ) มีมติ ดังนี้ 
  ๑. มอบหมายให้ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสท. เป็นผู้มีอ านาจ  
ในการมีค าสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางและเข้าร่วมประชุม    
ณ สหรัฐอเมริกา ของนายกรัฐมนตรี และในช่วงระยะเวลาที่มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญต่อสาธารณะใน
ลักษณะที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่อให้เกิดความสับสน ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิด
ความแตกแยกในราชอาณาจักร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๒.  การก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจตามข้อ ๑ 

(๑)   ให้มีอ านาจจนกว่าจะมีการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ 
(ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) 

(๒)   ให้มีอ านาจในการมีค าสั่งระงับการออกอากาศรายการที่มีการน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางและการเข้าร่วมประชุม ณ สหรัฐอเมริกา ของนายกรัฐมนตรี และรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญ ในลักษณะที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่อให้เกิดความสับสน ยุยง ปลุกปั่นให้เกิด
ความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๙๗/๒๕๕๗ และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ เท่านั้น 



๑๒ 
 

(๓)   การมีค าสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการนั้น ให้ท าค าสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือ เว้นแต่จะมีเหตุแห่งความจ าเป็นเร่งด่วนโดยมิอาจก้าวล่วงได้ จึงให้มีค าสั่งด้วยวาจา และเมื่อมีค าสั่งด้วย
วาจาแล้ว ให้มีค าสั่งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อมีค าสั่งแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมและรายงานต่อที่
ประชุม กสท. โดยเร็วที่สุด ในวาระแรกที่มีโอกาส และให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการสอบสวนและรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

๓.   เมื่อ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ใช้อ านาจตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว
ให้รายงานต่อที่ประชุม กสท. ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ และให้ กสท. สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
โดยพลัน ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑” 

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 

 


