
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ์ 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. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ         ลสทช. 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๙. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 

 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๕. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวชวันภัสร์  ศรีกัลยารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นายณัฐวุฒิ วานิช พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  โดยให้แก้ไข เป็นดังนี้ 
๑.   มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ แก้ไขดังนี้ “อนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) เพิ่มเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับชาติ เลขที่ B1-F22051-0003-56 จ านวน ๑๘ สถานี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ เอกสาร ๒” 

๒.   มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ แก้ไขดังนี้ “เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปไีด้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีช้ีแจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรและแสดงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  และ
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามตามค าสั่ง กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป” 

 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่รับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ข้อ ๓. 
เนื่องจากเป็นการแก้ไขมติที่ประชุมที่ท าให้สาระส าคัญของมติที่ประชุมเดิมเปลี่ยนแปลงไปอันถือได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงมติเดิม และอาจส่งผลให้มติขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๒๕ 

มกราคม ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ       

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบนัทึกแนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   

(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การสนับสนุนการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ดังนี้ 



๕ 
 

  ๑.๑  เร่งแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
ในการด าเนินการจัดท าบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่
วันที่ครบก าหนดเดิม(วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

  ๑.๒ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายการที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยาย
แทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์พื้นฐาน โดยให้
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

๒.  อนุมัติการสนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ดังนี้ 
 ๒.๑  รายการที่ออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นับตั้งแต่วันที่ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมด เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ทั้งนี้ 
การยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒.๒  การออกอากาศรายการพิเศษดังต่อไปนี้ ในปี ๒๕๕๙ ถือเป็นรายการ
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยให้มีการนับจ านวนช่ัวโมงที่ออกอากาศเพิ่มข้ึน เพื่อประกอบการ
ยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ดังนี้ 

   ๒.๒.๑   การออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ และรายการที่เกี่ยวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้นับจ านวนช่ัวโมงที่ออกอากาศเพิ่มข้ึนเป็น 
๑.๕ เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปี 

   ๒.๒.๒   การออกอากาศรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
รายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้นับจ านวนช่ัวโมง  
ที่ออกอากาศเพิ่มข้ึนเป็น ๒ เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยต่อไป 

 
หมายเหตุ  
๑. รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุท่าราบ 

(ONE FM) คลื่นความถี่ 102.25 MHz จังหวัดเพชรบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๕๑๖  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการของกลุ่มคนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่าราบเพชรบุรี ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ของ
สถานีวิทยุท่าราบ (ONE FM) คลื่นความถ่ี 102.25 MHz จังหวัดเพชรบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๕๑๖ ใบอนุญาต
เลขที่ B0S10020-0122-56 ตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นไปตามที่กลุ่มคนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่าราบเพชรบุรีร้องขอ 

๒.   เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๕๑๖ สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เพิกถอนการทดลอง
ประกอบกิจการเป็นต้นไป 

๓.   เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

๔.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้กลุ่มคนชมรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่าราบเพชรบุรี ทราบเป็นหนังสือ 

๕.   มอบหมายให้ส านักงานก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านัก กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม 
 ๑.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้  
    ๑.๑  บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ NOW 
    ๑.๒   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
    ๑.๓   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT HD และสถานี 
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีโดยก าชับผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 
       ๑) กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ อย่างเคร่งครัด 

  ๒) หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
แสดงข้อมูลในภายหลัง หรือพบภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภทรายการไม่เหมาะสม  ส่งผลให้ข้อมูล
สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อสาธารณะไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับประกาศ 
กสทช. ดังกล่าว หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่สอดคล้องกับเวลาออกอากาศตามประกาศ กสทช . 
ดังกล่าว หรือแสดงข้อมูลบริการเพื่อคนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับประกาศ 



๗ 
 

กสทช. ดังกล่าว หรือมีการแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้อง ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องด าเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าวและด าเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๒.   แจ้งเตือน บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ NOW)  และ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา) เสนอผังรายการหลักประจ าปี  
ครั้งต่อไป ล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕ วันตาม ข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๓.   เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาและก ากับดูแล จึงมอบหมายให้ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการ
ตรวจสอบการออกอากาศ (Monitor) รายการของ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ NOW) 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง
รายการ MCOT HD และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้แสดงข้อมูลการออกอากาศในช่วงเวลารายการที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐-
๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งต้องเป็นรายการ
ที่มีเนื้อหาเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน 
และเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ต่อไป 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้น ารายการโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกมาออกอากาศใน
ระบบดิจิตอลทุกราย ได้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการสิ้นสุดการอนุญาตให้ออกอากาศในลักษณะดังกล่าว 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อกในภาพรวมที่จะเกิดข้ึนในปี 
๒๕๖๑ และให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องจัดประชุม ท าความเข้าใจต่อแนวทางดังกล่าว ให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตทุกรายที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นกรณีการ

ด าเนินการตามข้อ ๔ เนื่องจากอาจส่งผลให้ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท  
พีไฟว์ ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท พีไฟว์ 



๘ 
 

ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้  

 ๑.๑  ช่องรายการ FILM MAX ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  
 ๑.๒  ช่องรายการ Top TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  
 ๑.๓   ช่องรายการ ME TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  
 ๑.๔   ช่องรายการ เนรมิต ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่    

ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูลดา้นการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท พีไฟว์
ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน และผู้อ านวยการ

สถานีของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Movies Max และช่องรายการ หนัง แชลแนล 
๒.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ 
โปรดักช่ัน จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี ้

 ๒.๑   ช่องรายการ Movies Max ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและ    
อื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ๒.๒   ช่องรายการ หนัง แชลแนล ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

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

 
 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง กรณีท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 



๙ 
 

(ส.ส.ท.) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 ๒. อนุญาตให้ ส.ส.ท. ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง โดยให้มีใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือวันสิ้นสุดตามแผนการยุติการออกอากาศในระบบ 
แอนะล็อกที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน 
 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พิจารณาการใช้งาน
คลื่นความถ่ีส าหรับการเช่ือมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อรองรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ  
ประเภทที่หนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๗ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ภายหลังจบการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด (ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง  จ ากัด  

ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๐ น. 
และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ภายหลังการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 
 

วาระที่ ๔.๘ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการแบบประยุกต์
ประเภทการให้บริการข้อมูล โดยการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม พ.ศ. ....  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
/ส่วนงานเลขานุการ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญที่ปรึกษาโครงการมาช้ีแจงผลการศึกษา
รูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ต่อ กสท. แต่ละท่าน  
 ๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นก่อน 
น าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๙ การขอขยายระยะเวลาการส่งแผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์เป็น
กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการน าส่งแผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ 

เป็นกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ 
ออกไปถึงภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๒.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เสนอ กสทช. เพื่อแต่งตั้งคณะท างานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย       
ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้คณะท างานมีองค์ประกอบ กสท. และนักวิชาการ เช่นเดียวกับคณะท างาน  
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๕ โดยมีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ คน 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานี

วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.  
๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศด าเนินการศึกษา

วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอาศัยแนวทางตามผลการศึกษาในข้อ ๑ จนเสร็จสิ้นโครงการรายการความร่วมมือกับ 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ: การพัฒนาแผนความถ่ีวิทยุและข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง  
ระยะที่ ๒ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 

เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระท่ี ๔.๑๑ กรณีการออกอากาศรายการ The Daily Dose เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๐ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV  
มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  



๑๑ 
 

ที่ประชุมเสียงข้างมากมีความเห็นว่า การน าเสนอรายการ The Daily Dose  
ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๑ น. มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์และแสดงความเห็นเพียงด้านเดียวและสรุปถึง
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งว่า เกิดจากการแทรกแซงของฝ่ายตุลาการ โดยเรียกว่า “ตุลาการ (ไม่) ภิวัฒน์” 
และการที่ฝ่ายทหารล าเอียงและเข้าข้างฝ่ายผู้ชุมนุมที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งหากไม่ยอมรับข้อสรุปของ
สาเหตุตามนี้สังคมก็ไม่สามารถปรองดองได้ ฉะนั้น การน าเสนอดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความสับสน ท าให้ผู้รับชม
เช่ือว่าการน าเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องจริง อันน าไปสู่ความแตกแยก 

ดังนั้น กรณีการออกอากาศรายการ The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๑ น. 
จึงมีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๙๗/๒๕๕๗ อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกตกลง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างส านักงาน 
กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ VOICE TV 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  มีค าสั่งให้บริษัท วอยส์ ทีวี จ ากัด แก้ไขปรับปรุงโดยระงับการออกอากาศ
รายการ The Daily Dose เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
  หมายเหตุ  

๑.  รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “The Extra วงการร้าย วงการรัก” 
ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่องรายการ MCOT HD ไม่เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่องรายการ MCOT HD  

เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “The Extra วงการร้าย วงการรัก” จากระดับความเหมาะสม  
น๑๓ (รายการที่ เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า)  
เป็น น๑๘ (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ควรได้รับค าแนะน า) 



๑๒ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่องรายการ MCOT HD ให้ระมัดระวังในการน าเสนอเนื้อหารายการและจัดระดับความ
เหมาะสมรายการให้ถูกต้อง 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การเผยแพร่ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน Pride and 

Dignity of Thais” (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยให้

ค านึงถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
หมายเหตุ รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ ความเห็นของผู้ใช้บริการทรู วิชั่นส์ ขอให้ทบทวนมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/

๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมติท่ีประชุม กสท. นัดพิเศษครั้งท่ี ๖/
๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔๕ ก าหนดว่า ห้ามมิให้มีการหยิบยกประเด็นซึ่งที่ประชุมมีมติแล้วข้ึนมาพิจารณาใหม่ เว้นแต่กรรมการไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเห็นชอบตรงกันให้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อปรากฏว่าม ีกสทช. ผศ. ดร.
ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ เพียงสองท่านที่เห็นชอบให้มีการพิจารณาใหม่  กรณี   
ไม่เป็นไปตามระเบียบ กสทช.ดังกล่าว จึงไม่สามารถน ามติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ และ มติที่ประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มาพิจารณาใหม่ได ้

 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เชิญผู้แทน บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 

จ ากัด มาช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม กสท. คราวถัดไป 



๑๓ 
 

 
หมายเหตุ  
๑. รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 
วาระที่ ๔.๑๖ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๑๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้ านกิจการ

โทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พิจารณาและ 
มีความเห็น แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. 

เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ 

กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ และการแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ...) 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ 
(ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ...) ตามข้อ ๑. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบหมายให้
ประธาน กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. เพื่อลงนามในประกาศ กสทช.ดังกล่าว และน าไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๔ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ นายวิลาส กมลลานนท์ และ

นายธวัชชัย ศรีประเสริฐ กรณีการปลอมและใช้เอกสารปลอม  (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิลาสวิทยุ ธุรกิจ และ /หรือ  

นายวิลาส กมลลานนท์ และนายธวัชชัย ศรีประเสริฐ ในความผิดดังนี้ 
 ๑.๑  ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๑.๒  ความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ 
   ๑.๓  ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร

ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ 
 ๑.๔ ความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 

๒๖๕ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรค ๑ และวรรค ๒ 
๒. มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์

กล่าวโทษในกรณีความผิดตามข้อ ๑ ต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ หรือสถานี
ต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และสถานีต ารวจภูธรบางบัวทอง ดังนี้ 

 ๒.๑ นายสมบัติ ลีลาพตะ หรือ นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ หรือ นางสาวณัฐวรรณ 
อัจฉรานุวัฒน์ ผู้แทนส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) หรือ 

 ๒.๒ นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ หรือ นายกิตตินาคินข์ พงษ์โสภิตศิลป์ 
ผู้แทนส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) หรือ 

 ๒.๓ นายประเวศ จันทร์ฉาย ผู้แทนส านักงาน กสทช เขต ๖ (ขอนแก่น)  
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแนวทางการด าเนินคดีกรณีความผิดตาม

ข้อ ๑ และแนวทางการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตามข้อ ๒ ต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การขออนุญาต ผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) ท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๑.ของร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การผลิต น าเข้า 

จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV 
Box) เป็นดังนี้ 

 “ข้อ ๑. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) 
เช่น Media Box, Anroid Box, Apple TV Box,TV Stick, HDMI Dongle ,Chromecast เป็นต้น หรือ



๑๕ 
 

อุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติลักษณะท านองเดียวกัน ไม่ว่ากล่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมส าหรับการรับชม
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นเครื่อ งรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑” 

๒.  เห็นชอบร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การผลิต น าเข้าหรือมีไว้เพื่อจ าหน่าย
หรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) โดยให้แก้ไข “ข้อ ๑. ...” 
ตามข้อ ๑ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประกาศเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ     
๑.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ พ.ศ. ... (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

   
   มติท่ีประชุม  

๑.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยให้
ปรับปรุงตามความเห็นของ กสท.  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ ต่อ      
ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และมอบหมายให้ กสท. น าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหตุ     
๑.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตว่าร่างประกาศ กสทช. 

ฉบับนี้อาจซ้ าซ้อนกับร่างกฎหมายที่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ก าลังด าเนินการ 

 
 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้
กับส านักงาน กสทช. (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ

การสื่อสารแห่งเกาหลีใต้กับส านักงาน กสทช. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
          


