
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๖ 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. 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวนนทรี  เหมทานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาววงศ์วิภา  กาญจอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นางสาวสุมนมาศ  ค าทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางตรีทิพ  โรจนวงศ์จรัส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายรังสิมันต์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์ ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาววรรรณพร  อึ้งตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๓. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๔. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๕. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๖. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒  การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
วาระที่ ๓.๓  การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักของช่องรายการ True4U 

(ทรูโฟร์ยู) และช่องรายการพีพีทีวี (PPTV)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์

สีกองทัพบก ช่อง ๗  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕ ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๕๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี ๒๑๕/๒๕๖๐   
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป  

 
วาระที่ ๓.๖  ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี ๓/๒๕๖๐ 

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป  
 

วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ

กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
  

 มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบให้ด าเนินการต่อกลุ่มที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตาม

หลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วนทุกสถานีแล้ว โดยออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป จ านวน ๘๓ ราย รวม ๑๙๘ สถาน ี
ซึ่งได้ย่ืนต่ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต้องครบถ้วนทุกสถานีแล้ว โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ป ีเทา่กนั
ทุกสถานี นับจากวันที่ใบอนุญาตใบสุดท้ายของผู้ทดลองประกอบกิจการแต่ละรายสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์           
ที่ กสท. ก าหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๑ 

๒.   เห็นชอบหลักการเพื่อด าเนินการต่อกลุ่มที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ถูกต้องครบถ้วนทุกสถานี และได้ออกใบอนุญาตไปแล้วบางส่วน ต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ให้เพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิมและออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป 
โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี เท่ากันทุกสถานี นับจากวันที่ใบอนุญาตใบสุดท้ายของผู้ทดลองประกอบกิจการ
แต่ละรายสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ์ที่ กสท. ก าหนด  



๕ 
 

 ๒.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งสิทธิการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต
แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี ข้ึนไป 

๓.   เห็นชอบหลักการเพื่อด าเนินการต่อกลุ่มที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ    
ยังไม่ครบถ้วนทุกสถานี และยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 
น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยและครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 
ต่อไปนี ้

 ๓.๑ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งสิทธิการออกอากาศวิทยุ 
กระจายเสียง ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ 

 ๓.๒  ภายหลังการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑค์รบถ้วน
ทุกสถานีแล้ว ให้ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ 

๔.  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงและส านักงาน 
กสทช. เร่งน าเสนอแนวทางการด าเนินการกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  
ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒  การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๔ สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   

 ๑.  ทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นกรณี  
ที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้สิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย และผู้ทดลองประกอบ
กิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ เอกสาร ๒ 
 ๒.   เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมติ (๖ มีนาคม ๒๕๖๐) พร้อมกับการสิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานีรายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๓ 
 ๓.  ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
(๖ มีนาคม ๒๕๖๐) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วย
ตนเอง จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ 
 ๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ผู้ยื่นค าร้อง 
ทั้ง ๔ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 ๕.   มอบหมายให้ส านักงานก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการ
กระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๓ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ชุมชนของสถานีวิทยุคลื่นสีขาว คลื่นความถี่ 87.50 MHz จังหวัดสงขลา รหัส
สถานี ๑๑๕๔๐๐๔๒ (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   

 ๑.   เห็นชอบให้ เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการของกลุ่มคนคนรุ่นใหม่  
หัวใจสีขาว ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ของสถานี
วิทยุคลื่นสีขาว คลื่นความถ่ี 87.50 MHz จังหวัดสงขลา รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๔๒ ใบอนุญาตเลขที่ B0S10020-
0153-56 ตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นไปตามที่กลุ่มคนคนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ร้องขอ 
 ๒.   เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทอลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุ 
คลื่นสีขาว คลื่นความถ่ี 87.50 MHz จังหวัดสงขลา รหัสสถานี ๑๑๕๔๐๐๔๒ สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ กสท.  
มีมติให้เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ เป็นต้นไป 
 ๓.    เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๖ มีนาคม ๒๕๖๐) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 
 ๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้กลุ่มคน 
คนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 ๕.    มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท า
ความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของใบอนุญาต ดังนี้  
   ๑.๑  บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี  
    ๑.๒   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
    ๑.๓   กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
  ๒.   ให้ส านักงาน กสทช. ก าชับผู้รับใบอนุญาตตาม ๑ ดังนี ้

       ๒.๑   กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ อย่างเคร่งครัด 

๒.๒   หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
แสดงข้อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภทรายการไม่เหมาะสม ส่งผลให้



๗ 
 

ข้อมูลสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระประโยชน์ต่อสาธารณะไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือ 
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับประกาศ      
ผังรายการ หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่สอดคล้องกับเวลาออกอากาศตามประกาศผังรายการ หรือ
แสดงข้อมูลบริการเพื่อคนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือ
มีการแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้อง ผู้รับใบอนุญาตจะด าเนนิการ
แก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าวและด าเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๓.   แจ้งเตือน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี) และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้เสนอผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป ล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกว่า 
๑๕ วันตามระยะเวลาของประกาศผังรายการ ข้อ ๑๒  

 ๔.   เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาและก ากับดูแล จึงมอบหมายให้ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการ
ตรวจสอบการออกอากาศ (Monitor) รายการของ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี) 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และกรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) ได้แสดงข้อมูลการ
ออกอากาศในช่วงเวลารายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 
๖๐ นาที ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์โดยต้องเป็นรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน และเสนอ กสท .เพื่อพิจารณา 

 
หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระท่ี ๔.๕ บริษัทการ์ตูนคลับ มีเดีย จ ากัด ร้องเรียน บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอร
ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL ละเมิดลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง รีบอร์น (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.   ก าหนดหลักการพิจารณาด าเนินการต่อกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการน า

รายการที่มีลิขสิทธ์ิมาออกอากาศ โดยให้พิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนเสนอ กสท .พิจารณาระงับการ
ออกอากาศรายการที่ละเมิดลิขสิทธ์ิต่อไป  

 ๑.๑   ผู้ร้องเรียนต้องมีหลักฐานการด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ด าเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่กระท าการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

 ๑.๒   ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดลิขสิทธ์ิไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้รับสิทธ์ิในการออกอากาศรายการที่มีลิขสิทธ์ิจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ
หรือผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิ 

 ๑.๓ เจ้าของลิขสิทธ์ิหรือผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
เจ้าของลิขสิทธ์ิหรือผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธ์ิน ารายการอันมีลิขสิทธ์ิของตนไปออกอากาศ 



๘ 
 

๒.   กรณีข้อร้องเรียน บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 
GANG CARTOON CHANNEL ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง รีบอร์น ถือว่าเข้าข่ายตาม
หลักการตามข้อ ๑ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)         
มีหนังสือแจ้งบริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกจิการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยเคร่งครัด 
และให้ระงับการออกอากาศภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง รีบอร์น เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะสามารถยืนยนัการเปน็เจา้ของ
สิทธิในการออกอากาศภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง รีบอร์น ได้ หรือจนกว่าศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธ์ิในการออกอากาศภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง 
รีบอร์น ให้แก่บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๔ ช่อง

รายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   

  อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จ านวน          
๔ ช่องรายการ ดังนี้ 
  ๑. ช่องรายการ CCTV-NEWS เปลี่ยนช่ือเป็น ช่องรายการ CGTN 
  ๒. ช่องรายการ I-Concerts HD เปลี่ยนช่ือเป็น ช่องรายการ Stringray iConcerts 
  ๓. ช่องรายการ beIN Sports 5 HD เปลี่ยนช่ือเป็น ช่องรายการ beIN Sports 5 
  ๔. ช่องรายการ beIN Sports 6 HD เปลี่ยนช่ือเป็น ช่องรายการ beIN Sports 6 

 
วาระที่ ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท มี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ 

CCTV news (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   อนุญาตให้บริ ษัท มี  บรอดคาสติ้ ง  จ ากัด เปลี่ ยนแปลง ช่ือ 

ช่องรายการจาก CCTV news เป็นช่ือช่องรายการ CGTN ตามค าร้องขอ 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด ช่องรายการ 

KC 1 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม    อนุญาตให้ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด เปลี่ยนแปลง ช่ือช่อง

รายการ จาก KC 1 เป็นช่ือช่องรายการ Korat Channel ตามค าร้องขอ 



๙ 
 

 
วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน ๑๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบ  
กิจการ ฯ ช่องรายการจ านวน ๑๑ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร เอกสาร ๕ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีที่บริษัท ฯ แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๘ ช่องรายการ  
ได้แก่ ๑.ช่องรายการ MUTV ๒.ช่องรายการ Discovery Science ๓.ช่องรายการ M ๔.ช่องรายการ DMAX    
๕.ช่องรายการ EVE ๖.ช่องรายการ Discovery Kids ๗.ช่องรายการ FASHION ONE และ ๘.ช่องรายการ 
National Geographic ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็น
ข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.   ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๑ ช่องรายการดังกล่าว และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

๔. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

 ๔.๑ หารือกับบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เพื่อก าหนดมาตรการเยียวยา
ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก ๑๑ ช่องรายการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามแนวทางกรณี บริษัท ทรู 
วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการให้บริการ ๖ ช่องรายการ ตามมติที่ประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๒๖ แล้วเสนอ กสท.  
เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท.มีมต ิ

 ๔.๒ จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ และเสนอ กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 หมายเหตุ   
 ๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ  
 ๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนและเปิดเผยความเห็นตามบันทึก 
  
วาระที่ ๔.๑๐ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ภายหลังจบการ

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

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง  จ ากัด  
ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๐ น. และ
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. ภายหลังการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 

 
 

 
วาระที่ ๔.๑๑ กรณีบริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีหนังสือขอให้

พิจารณาการด าเนินการตามสัญญาเช่าคลื่นแฝงของสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ. เ อ็ม .  และคลื่นแฝงของสัญญาณโทรทัศน์ในเครื อข่ ายกรม
ประชาสัมพันธ์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 
 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อบริษัท ฟาติมา อาร์.บี.
ดี.เอส. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ดังนี้  
    ๑.๑   กรณีที่บริษัทขอให้ กสทช. พิจารณาเลือกระบบการออกอากาศวิทยุ 
กระจายเสียงเป็นระบบ FM Digital นั้น เห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทาง
เทคนิคของกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้น จึงยังไม่สามารถพิจารณาให้ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ  
กระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ 
    ๑.๒   กรณีการโอนถ่ายสัญญาจากกรมประชาสัมพันธ์ไปอยู่ในการก ากับดูแลของ 
กสทช. ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า สัญญาระหว่างบริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด กับ      
กรมประชาสัมพันธ์ มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ดังนั้น กสทช. จึงไม่มีหน้าที่ก าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด  
    ๑.๓   กรณีสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ควรจะได้รับชดเชยในการปฏิบัติตามสัญญา
เช่าคลื่นแฝงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM และคลื่นแฝงของสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง ๑๑ และเครือข่าย จากกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้นั้น เห็นว่า จากค าช้ีแจง
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ยังมีข้อขัดแย้งกันหลายประการ แต่อย่างไรก็ดี หากเกิดความเสียหายแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
และกรณีที่บริษัท จะได้รับการชดเชยสิทธิประโยชน์หรือไม่ ถือเป็นสิทธิและหน้าที่คู่สัญญาที่จะต้องด าเนินการ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) มีหนังสือแจ้ง กรมประชาสัมพันธ์ว่า การใช้งานคลื่นความถ่ี
แฝงของกรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถด าเนินการได้ การด าเนินการใช้คลื่นความถ่ีแฝงต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายเท่านั้น หากมีการใช้งานคลื่นความถ่ีแฝงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับโทษ
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 



๑๑ 
 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 หมายเหตุ    
 ๑. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ  
 ๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็น ตามบันทึกแนบ 
  
 วาระที่ ๔.๑๒ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับรูปแบบการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทน และวาระการด ารงต าแหน่ง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 ๒.   มอบหมายให้ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. ลงนาม
ในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

  หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ รายงานโครงการ “การศึกษาแนวทางการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ประเภทบริการชุมชน ในประเทศไทย” (Project on Development of a 
Framework for Introducing TV Broadcasting Services in Thailand) 
และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย  (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบรายงานกรณีการศึกษาเรื่องการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ

ชุมชน “Community TV Broadcasting Case Studies”  
๒. ทราบรายงานแนวทางการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ

ชุมชนในประเทศไทย “Framework for Deploying Community Television Broadcasting Services  
in Thailand”  

๓. ทราบรายงานแนวทางการทดลองให้การบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย 
“Practical Guidelines for Community TV Broadcasting Services Trial in Thailand”  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. น ารายงานตาม ๑ -๓ เผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน 
กสทช. ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕. ส าหรับแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน
ในประเทศไทย มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.หารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินการ  
แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 



๑๒ 
 

วาระที ่๔.๑๔ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด ขอให้พิจารณาทบทวนลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจ าปี ๒๕๕๙ ของ

บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ    
ไม่เป็นไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาและค านวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผู้รับใบอนุญาตท่ียื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ไม่น าส่งเทป

ตัวอย่างรายการเพ่ือประกอบการพิจารณาเน้ือหารายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) ดังต่อไปนี้ เนื่องจาก 
ไม่น าส่งเทปตัวอย่างรายการเพื่อประกอบการพิจารณาเนื้อหารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงถือว่าไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานยืนยันได้ว่ามีเหตุอันอาจได้รับการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 ๑.   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Bangkok City Channel (เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0197-56) รอบบัญชีปี ๒๕๕๖ 

 ๒.   สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก  
(เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-196-56) รอบบัญชีปี ๒๕๕๗ และ รอบบัญชีปี ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ แนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รายปี  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เพื่อให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการ ดังนี ้

๑.  เห็นชอบให้สนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
เฉพาะผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามมติที่ประชุม กสท . ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๒.   รายการที่ ออกอากาศในโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นับตั้งแต่ 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และการออกอากาศรายการ
พิเศษ ในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ รายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ รายการที่เกี่ยวกับคณะ



๑๓ 
 

รักษาความสงบแห่งชาติ  รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ 
แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระ
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะทั้งหมด 

๓.   การนับจ านวนช่ัวโมงที่ออกอากาศตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้การออกอากาศซ้ า (Rerun) ในช่วงเวลาอื่นมาค านวณด้วย 
 

วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เดินหน้าต่อไป” 
เมื่อวันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางช่องรายการ PEACE TV มีเน้ือหา 
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

พิจารณาเพิ่มเติม แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง VOICE TV เมื่อวันจันทร์
ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ ผลการด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพสถานีวิทยุ 

ในส่วนภูมิภาค (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
 ๑.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ หารือกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระหว่าง
ส านักงาน กสทช. (ส่วนภูมิภาค) กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อน าเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

 ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช.โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทราบว่า เมื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตรวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กระท าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
ต้องแจ้งให้ กสท.ทราบด้วย  

 
 

 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการกรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๑๑ ช่องรายการ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
๑.   หารือกับบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เพื่อก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่

ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก ๑๑ ช่องรายการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามแนวทางกรณี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 
จ ากัด ยกเลิกการให้บริการ ๖ ช่องรายการ ตามมติที่ประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๒๖ แล้วเสนอ กสท.        
เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ 

๒.   จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ และเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๒๑ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของ กสท. (ส านักนโยบายและ

วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของ กสท. 

ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
วาระที่ ๔.๒๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์       

ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๖๐ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๒๓ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม NABSHOW 2017 ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม NABSHOW 2017 ระหว่าง

วันที่ ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน 
กสทช. จ านวน ๒ คน ดังนี ้

๑. ผศ.ภักดี  มะนะเวศ  รสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นายศักดิ์สิทธ์ิ  มณีกรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ส านักค่าธรรมเนียมและ

อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) 
 



๑๕ 
 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๔ ขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร  

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให้พนักงานส านักงาน กสทช.  เดินทางเข้าร่วมประชุมที่สถาบัน 

Thomson Foundation ร่วมกับ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ หัวหน้าคณะเดินทาง ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร ดังนี ้

๑.  นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วน (บ๓) ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)  

๒.  นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู้อ านวยการ     
ส่วนงาน ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)  

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
         


