
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

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

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางรมิดา  จริณทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 



๒ 
 

๖. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๘. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. พันต ารวจโทภาคิน  วังสถิตธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขค าผิดในวาระที่ ๔.๗   
สรุปเนื้อหา ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ จากข้อความว่า “...ก าหนดการบุติการออกอากาศ...” เป็น  
“...ก าหนดการยุติการออกอากาศ...” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานข้อมู ลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ตอล 
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

 
 
วาระที่ ๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประจ าปี ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และรายงานความคืบหน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔ การออกอากาศข้อมูลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide)  
(ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ กรณีการออกอากาศละคร เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน พลาด ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มี เน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่๓.๖ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))   

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๒๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียง ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖  สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

 
 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานี
ดังกล่าวทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย ๕ 
ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   อนุญาตให้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

โทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ ช่องรายการ ACTS Channel เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0280-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒.  เห็นชอบให้บริษัท เอนไซม์ นาโน จ ากัด ช่องรายการ เกษตร ๒๔ ช่ัวโมง และช่อง
รายการ เกษตรนาโน และบริษัท โกลด์ แคทส์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ช่องรายการ เกษตร อินทรีย์ และช่องรายการ 
เกษตร ร่ ารวย ยกเลิกการประกอบกิจการ ตามที่บริษัททั้ง ๒ แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติใน
ส่วนของค าขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอไว้ เมื่อบริษัททั้ง ๒ ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิกประกอบกิจการไว้แล้ว  
จึงไม่มีความจ าเป็นต้องออกใบอนุญาตให้ตามค าขอ  

๓.  ให้บริษัททั้ง ๓ ราย ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๔ การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ จ านวน ๒ ความถี่ และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ 
FM จ านวน ๒  สถานี ( ณ จังหวัดยะลา) ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)  (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้แผนความถ่ีวิทยุ และมาตรฐานทางเทคนิค
ส าหรับกิจการกระจายเสียง ระบบ AM ระบบ FM และระบบดิจิตอล  จึงไม่อนุญาตให้ ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ใช้ความถ่ีวิทยุ 91.75 MHz และ 101.25 MHz และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ FM ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง 
ระบบ AM ระบบ FM และระบบดิจิตอล แล้ว หาก ศอ.บต. ยังมีความประสงค์จะด าเนินการใช้ความถ่ีวิทยุและ
ตั้งสถานีวิทยุดังกล่าว ก็สามารถด าเนินการยื่นค าขอได้ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ ศอ.บต. และสถานีวิทยุในพื้นที่ 
เพื่อขอความร่วมมือในการแบ่งเวลา (Time Sharing) ให้แก่ ศอ.บต. น ารายการของ ศอ.บต. ซึ่งเป็นข่าวสารและ
สารประโยชน์ ไปออกอากาศประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ 
 

วาระที่ ๔.๕ การปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใน
ส่วนของสถานีเสริม ในกลุ่ม A1 จ านวน ๓๗ สถานี (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 ส่วนที่เหลือจ านวน ๓๗ สถานี ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพืน้ดนิ
ในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ทั้ง ๔ ราย รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๔ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติและแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทศันท์ี่
ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ ๑ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลข้อเสนอปรับเปลี่ยนแผนการยุติโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ไปประกอบการพิจารณาแผนการยุติโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกของ
ประเทศในภาพรวม แล้วจัดท าความเห็นเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 
 

หมายเหต ุ  
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปดิเผยความเหน็ตามบันทึกแนบ 
๒.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๕ นี้เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๗ 
 

วาระท่ี ๔.๖ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) ครั้งท่ี ๒ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกที่
บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

๒. ให้บริษัทฯ จัดการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทศันแ์บบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา 
และน าส่งแบบสัญญาให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน าแบบสัญญาไปใช้ให้บริการ 

 
วาระที ่๔.๗  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๔๔/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 
 มติท่ีประชุม 

๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. ( พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที ่๔.๘ การขอสนับสนุนงบประมาณการจัดท างานวิจัยเรตต้ิงของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ 

(MRB) (ส านักส่งเสริมการแข่งและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

มติท่ีประชุม   เนื่องจากการพัฒนาระบบการวัดระดับความนิยมของสื่อ (เรตติ้ง) 
จะเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เกิดการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการประกอบกิจการโทรทัศน์ และจะส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เกิดการแข่งขันทีเ่ปน็
ธรรมบนฐานข้อมูลและโอกาสที่เท่าเทียมกัน (Level Playing Field) ดังนั้น ที่ประชุม กสท. จึงมีมต ิเห็นชอบให้
ส านักงาน กสทช. น าเสนอโครงการงานวิจัยเรตติ้งที่เป็นระบบ Multi-Screen ของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ 
(MRB) ต่อกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว แล้วให้เสนอที่ประชุม กสทช.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ นีเ้พื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๙ งบประมาณรายจ่าย (กลางปี) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ประจ าปี 
๒๕๕๘  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักงานเจ้าของโครงการทบทวนรายละเอียดของโครงการ
และหารือกับ กสท. ที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

เห็นชอบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จ านวน ๑๙ หน่วยงาน โดยมีรายช่ือตามเอกสารแนบ ๕. โดยให้ท าบันทึกข้อตกลง (MoU) กับ
ส านักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา ๑ ปี  

 
หมายเหต ุ  
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๓. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ สนามข่าว ๗ สี ทางสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗ และ ช่อง ๗ HD มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. 
ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) เห็นว่า กรณีการออกอากาศรายการสนามข่าว ๗ สี  
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และ ช่อง ๗HD มีเนื้อหาไม่เหมาะสม มีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความ 
เสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรมีหนังสือเตือนทางปกครองให้
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และช่อง ๗HD ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังกล่าว    

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเชิญผู้ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ทุกรายมาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน าคลิปวีดีโอมาเผยแพร่ทางช่องรายการ 



๙ 
 

หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์  งามสง่า  สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการเส้นผมบังภูเขา และรายการแฉกระจาย 

ของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด (ช่องรายการ 1TV) มีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. การออกอากาศรายการเส้นผมบังภูเขา และรายการแฉกระจาย ของบริษัท พแีอนดพ์ ี
ชาแนล จ ากัด (ช่องรายการ 1TV) มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท พีแอนด์พี 
ชาแนล จ ากัด ท าไว้กับส านักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรมีหนังสือเตือนไปยังบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด       
ให้ละเว้นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามดังกล่าว  

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตรวจสอบกรณีการโฆษณาของช่องรายการ 1TV ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ และให้
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เชิญผู้ประกอบการมาสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัเนือ้หารายการ
ที่เหมาะสม 

 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทาง

สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ Voice TV มีเน้ือหา      
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

 
 มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) เห็นว่า กรณีการออกอากาศรายการ Tonight 
Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ Voice TV มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่  
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และ 
เป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ท าไว้กับส านักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรมีหนังสือเตือน 
ไปยัง บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ให้ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหาต้องห้ามดังกล่าว 

 
หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. สุภิญญา กลาง

ณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๐ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๔ แนวทางก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ

คุ้มครองผู้บริโภคและให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
(ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายบอกรับสมาชิกทุกราย ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด การ
ออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕(๘) ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๗ ของพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓   

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่าย
บอกรับสมาชิกทุกราย ปฏิบัติตามข้อ ๑ แล้วรายงานต่อที่ประชุม กสท. เพื่อทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่
วันที่ กสท. มีมต ิ

๓. ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและผู้บริโภค
ได้รับทราบด้วย 

๔. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. เร่งช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตทุกราย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ นี้เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 

 
 

 


