
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๒๗ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวอุษา  จัยสิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวปวรรัตน์ ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม -  
 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง

ท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยให้เพิ่มเติมหมายเหตุท้าย 
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ ดังนี้  “หมายเหต ุกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ”  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  (ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ รายงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ “NBTC/ITU joint Project on 

Roadmap Development for Digital Terrestrial Radio Roll Out in 
Thailand” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.25 
MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

    
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี  ๒๕๖๐ ของสถานี วิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.25 MHz 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยจะต้อง
จัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป  

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรก       
ก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) และวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องระหว่าง

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) และระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียงที่ยื่นค าร้องระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) และระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

 
๓.   มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

(ปส.๑) และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง น าเสนอแนวทางหรือข้ันตอนกระบวนการ 
ตรวจสอบภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค ต่อ กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



๕ 
 

หมายเหตุ  
๑.   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒.   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เดโม
เครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท    
เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เนื่องจากพบการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษ
ทางปกครองเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างเป็นผู้ได้รับอนุญาต 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๔ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ 

วิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Nation TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-0015-57 รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย่อน
ตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

๒. เห็นชอบอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของมูลนิธิรวมใจเผยแพร่
ธรรมมะ ช่องรายการ ธรรมมะทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0394-56 รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตาม
เกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผู้รับใบอนุญาตขอผ่อนผัน/ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านัก

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 

มติท่ีประชุม  ยกค าร้องขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัท เอเอสทีวี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  



๖ 
 

 
วาระที่ ๔.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

วิทยุมายฮาร์ทเรดิโอ คลื่นความถี่ FM 100.00 MHz จังหวัดสงขลา ประเภท
กิจการบริการสาธารณะไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 

   ๑.  การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ทเรดิโอ     
คลื่นความถ่ี FM 100.00 MHz จังหวัดสงขลา ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เป็นการโฆษณาที่มิใช่เป็นการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 

 ๒.   เนื่องจากการกระท าตามข้อ ๑ เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งที่ให้สมาคมสื่อสารมวลชน
สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง ระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวในสถานี วิทยุมายฮาร์ทเรดิโอ  
ภายใน  ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท.จะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยการพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน ตามหนังสือส านักงาน กสทช. ที่ สทช ๔๐๐๙/๑๑๕๑๘ 
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และเป็นการกระท าความผิดซ้ าครั้งที่ ๒ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการเพื่อมีค าสั่งทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตสถานีวิทยุมายฮารท์
เรดิโอ ความถ่ี 100.00 MHz เป็นเวลา ๓๐ วัน ต่อไป 

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ    

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
วาระที่ ๔.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เล่นใหญ่ จัดใหญ่” 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV มีการ
โฆษณาแฝง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศรายการ “เล่นใหญ่ จัดใหญ่” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV เป็นการออกอากาศโดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งพิธีกรและแขกรับเชิญ 
มีการพูดถึงสรรพคุณ และบอกช่องทางการสั่งซื้อ รวมถึงมีการบอกสิทธิพิเศษส าหรับผู้ชมที่โทรเข้าไปสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเป็นเนื้อหาที่ออกอากาศในรายการดังกล่าวในทุกตอนที่ออกอากาศซึ่งการออกอากาศ      
ในลักษณะเช่นน้ีถือเป็นการโฆษณาแฝง และเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่ใช่ “รายการ” ตามค านิยามที่ปรากฏ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๗ 
 

จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือตักเตือนไปยังบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด เพื่อให้ใช้ความระมัดระวัง    
ในการออกอากาศเนื้อหารายการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ พิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของช่องรายการดังกล่าว  
แล้วเสนอ กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย”  

เมื่อวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ทางช่องรายการ PEACE TV มีเน้ือหา 
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม การออกอากาศรายการหยิบข่าวมาคุย ทางช่องรายการ Peace TV 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความ
ร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ อันอาจเป็นการขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง  
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับส านักงาน กสทช. ลงเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน กสทช. 
และบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ PEACE TV และการ
กระท าดังกล่าวยังอาจเป็นการขัดต่อ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท พีซ เทเลวิช่ัน 
จ ากัด ช่องรายการ PEACE TV ระงับการกระท าดังกล่าว หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติค าสั่ง กสท.จะใช้มาตรการปรับ
ทางปกครอง หรือพักใช้ หรือเพิกถอน ใบอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “ป่ากามเทพ” 

ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25   
ไม่เป็นไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัสน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักก ากับ



๘ 
 

ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ปรับเปลี่ยนการจัด

ระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง “ป่ากามเทพ” จากระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย)  
เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่ เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับ
ค าแนะน า) และหากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด จะน าละครเรื่องดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (rerun) ให้ตัด
ฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรี่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๐ มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด กรณีบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งความประสงค์ ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ จ านวน 
๓๐ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  กสท. ยังไม่พิจารณากรณีการขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ 

จ านวน ๓๐ ช่องรายการ และให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) ด าเนินกระบวนการตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นที่ยุติก่อน 

 
วาระที่ ๔.๑๑ แนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๔/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๑๒   ข้อหารือในการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการโทรทัศน์
ท่ีเป็นการท่ัวไป ๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการตอบข้อหารือของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 

จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเพิ่มเติมว่า กรณีการน าไปออกอากาศผ่าน Application ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 

 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
         


