
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง          ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
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 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     ติดภารกิจ 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหาราย และพัฒนา      

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวพรประภา  วงษ์สนิท พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้    
ที่ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักนโยบาย   

และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z ได้ตามปกติ (เลขท่ี 
๓๒๐/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด แก้ไข

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม LEOTECH  
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๑๖/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ สถานะการด าเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก

ระบบส ารองเป็นการชั่วคราวในการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล /ส านักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส. ๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๘๔ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า 
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๓ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. ๑)) 

 
 
 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้                          
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. ๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน          
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๙ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๕ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียง ระหว่างวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๖ 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. 
เขต ๖ ตรวจสอบและรายงานผล การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงวุติชัยเรดิโอ กมลาไสย คลื่นความถ่ี 
95.75 MHz รหัสสถานี ๐๔๕๕๐๐๑๖ และสถานีวิทยุกระจายเสียงวุติชัยเรดิโอ กมลาไสย ๒ คลื่นความถ่ี       
96.50 MHz รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๗๗ (เดิมทั้ง ๒ สถานี ช่ือสถานีสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง อ.กมลาไสย      
จ.กาฬสินธ์ุ) ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครบุรี ธุรกิจ กรณีออกอากาศในเสาต้นเดียวกัน จ านวน ๒ สถาน ี 

 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจกา รเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. ได้มีมติ (๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๙) จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑  ช่องรายการ beIN Sports 5 HD ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 



๖ 
 

๑.๒  ช่องรายการ beIN Sports 6 HD ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๓ ช่องรายการ Asian Food Channel ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง 
และอื่นๆ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)
แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทริปเปิลที เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
จ านวน ๙ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท ทริปเปิลที เน็ตเวิร์ค จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๙ ช่องรายการ ดังนี้ 
   ๑.๑ ช่องรายการ Fyi ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
  ๑.๒  ช่องรายการ ITV Choice ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
  ๑.๓  ช่องรายการ Sony Channel ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ 
  ๑.๔  ช่องรายการ Universal Channel ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ 
  ๑.๕  ช่องรายการ Da Vinci Learning ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
  ๑.๖  ช่องรายการ Animax ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
  ๑.๗ ช่องรายการ Travel Channel ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
  ๑.๘ ช่องรายการ Crime & Investigation ประเภทช่องรายการ ปกิณกะ
บันเทิงและอื่นๆ 
  ๑.๙ ช่องรายการ Syfy Channel ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
    ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ         
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ         
และเนื้อหารายการ 
 
 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
มหาชัย เคเบิลทีวี จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ มหาชัย เคเบิลทีวี 1 และ ช่องรายการ มหาชัย เคเบิลทีวี 2  
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล               
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ
บริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด 

จ านวน ๓ ช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการ R Channel ช่องรายการ R Film และ ช่องรายการ R Family 
๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Film และ ช่องรายการ R Family โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๓. กรณี ช่องรายการ R Channel เนื่องจากพบการกระท าความผิด แต่ยังไม่เป็นที่ยุติ
ตามกฎหมายอาหารและยา และยังไม่มีค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จึงมอบหมายให้แจ้งส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เร่งรัดติดตามผลแห่งการ
กระท าความผิดตามกฎหมายอาหารและยา ตามแนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒ แล้วน าเสนอต่อ กสท. พร้อมกับส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) เพื่อพิจารณาต่อไป  

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล      
ผังรายการและเนื้อหารายการ 



๘ 
 

 
หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เวิลด์วาย-เคเบ้ิล ทีวี จ ากัด 
ช่องรายการ WCTV CABLE TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก      
ของบริษัท เวิลด์วาย-เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ WCTV CABLE TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจาก บริษัท เวิลด์วาย-เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต
ภายหลังที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ และเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท  เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด        
ช่องรายการ เฉลิมกรุงทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ  
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

   
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ช่องรายการ เฉลิมกรุงทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม     
สิ้นอายุ เนื่องจาก บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจากใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

 
 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท  เมเจอร์                 
เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด ช่องรายการ Mix Major Channel (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เมเจอร์ เทเลวิช่ัน ไทย จ ากัด ช่องรายการ Mix Major Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากปรากฏการกระท าความผิดที่ กสท. มีค าสั่งทางปกครองว่ามีการ
กระท าความผิดเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามมติ กสท .ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙                
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ         
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ           
และเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท บอยไทย จ ากัดช่อง
รายการ Asian Major Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท บอยไทย จ ากัด ช่องรายการ Asian Major Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่       
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบประวัติการกระท าความผิดด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ         
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ         
และเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ จ านวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ท่ีผลการพิจารณาข้อร้องเรียน

หรือข้อกล่าวหายังไม่เป็นท่ียุติ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบจ านวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ผลการ

พิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาว่ามีการกระท าที่ ขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) และยังไม่มีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติ 
ว่าเป็นการกระท าความผิด 

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน ์(บส.) 
เร่งรัดพิจารณาการกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ จ านวน ๙ ราย ๑๑ ช่องรายการ ดังต่อไปนี ้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ  โดยให้
ด าเนินการตามแนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒  

 ๒.๑ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ 
เจเจ แชนแนล วันที่ได้รับอนุญาต ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ตามมติ  
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

๒.๒ บริษัท ทีวี เค จ ากัด ช่องรายการ โฮม แชนแนล วันที่ได้รับอนุญาต  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุม กสท .                         
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒.๓ บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จ ากัด ช่องรายการ Sky World (C band)  
วันที่ได้รับอนุญาต ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

๒.๔  บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ SHOP CHANNEL วันที่ได้รับ
อนุญาต ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุม กสท.               
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒.๕ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Modern India TV  
วันที่ได้รับอนุญาต ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒.๖ บริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ goodfilms วันที่ได้รับ
อนุญาต ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒.๗ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit 
Station วันที่ได้รับอนุญาต ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมติ                  
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒.๘ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Maya 
Channel วันที่ได้รับอนุญาต ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมติ                 
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒.๙ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film วันที่ได้รับ
อนุญาต ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒.๑๐ บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ โชคดีทีวี  
วันที่ได้รับอนุญาต ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 



๑๑ 
 

๒.๑๑ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ สถานี  
โทรทัศน์ไทย วิช่ัน แชนแนล วันที่ได้รับอนุญาต ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔    
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๓.  หากผลการพิจารณาตามข้อ ๒ ปรากฏว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมีโทษทางปกครอง ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) จะด าเนินการพิจารณาตามเงื่อนไขการก าหนดอายุใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กสท .        
โดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ      

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๓ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ฯ นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 

  ๑.๑  ช่องรายการ now jelli เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0761-56  
  ๑.๒  ช่องรายการ Now Drama เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0762-56 
  ๑.๓  ช่องรายการ NOW Lifestyle and Entertainment เลขที่ใบอนุญาต               

B1-S21040-0765-56 
  ๑.๔  ช่องรายการ Celestial Classic Movies เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-

0770-56 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีที่บริษัทซีทีเอช เคเบิล 

ทีวี จ ากัด แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการ ทั้ง ๔ ช่องรายการ ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และ             
ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

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

 
 
 

 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)                 

ช่องรายการ MCOT Kids & Family ช่องรายการ MCOT WORLD และช่องรายการ MCOT 1 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒)  มีหนังสือแจ้งบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยเคร่งครัดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี  
ให้บริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
บันทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก ากับดูแลต่อไป 

 
 

วาระที่ ๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการผูกผูกพัน บริษัท สปริงนิวส์ 
เทเลวิชั่น จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน บริษัท สปริง

นิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส. ๒)  มีหนังสือแจ้งบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้กระท าการแทน ให้บริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒) 
บันทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก ากับดูแลต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ของบริษัท               

แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ NOW (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส. ๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ไม่อนุญาตให้บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ NOW 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๓.๓๐ – ๒๓.๔๕ น. ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากบริษัท  
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ก่อนได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้ง ไม่ปรากฏเหตุแห่งความจ าเป็นมากเพียงพอในการ



๑๓ 
 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ซึ่งไม่สอดคล้อง ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเตือนทางปกครองแก่บริษัท แบงคอก  
บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ให้ปฏิบัติตามข้อ ๖ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.  
ว่าด้วยเรื่องผังรายการ เนื้อหารายการ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
จะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และบันทึกไว้เป็นประวัติการด าเนินการของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด ว่าได้มีการด าเนินการที่ขัดต่อเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๖ (๑) 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ของบริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ช่องรายการ 
True4U (ทรูโฟร์ยู) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม     อนุญาตให้บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U   

(ทรูโฟร์ยู) ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ๒๐๑๖ จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

๑. ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. วันเสาร์ที่       
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒. ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. วันเสาร์ที่       
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๓. ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เ วลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๒๐ น. วันพุธที่         
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ของบริษัท           
จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส. ๓)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ฉบับเลขที่    
B1-N21231-0005-57 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) และบันทึกไว้เป็นประวัติการ
ด าเนินการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ว่าได้มีการด าเนินการที่ขัดต่อเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๓ (๒) 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 
จ ากัด ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒(๓) โดยเคร่งครัด กรณีบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ



๑๔ 
 

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ แต่ไม่ด าเนินการ
เพื่อให้บริการตามที่ได้รับใบอนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๗ (คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่าย
ไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบต่อความคืบหน้าและท่าทีในประเด็นสืบเนื่องและ 

ประเด็นเพิ่มเติมด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -ลาว  
ครั้งที่ ๗ (JTC-7) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑. การใช้งานและแผนการจัดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ในย่านความถ่ี 
VHF Band III และ UHF Band IV/V มีความคืบหน้าและท่าทีเบื้องต้น ดังนี้ 

 ๑.๑ เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานะการด าเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของ 
ทั้งสองประเทศ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อที่ประชุม JTC-7 

 ๑.๒  เห็นชอบให้มีการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจ้งใช้งานความถ่ี
วิทยุ (Frequency Notification) ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งส านักงาน กสทช.  
ยื่นขอแจ้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามบริเวณชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ตั้ง ช่องความถ่ีวิทยุ และ  
ก าลังส่งออกอากาศ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี 

๒. หลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. มีความคืบหน้าและท่าทีเบื้องต้น ดังนี้ 

 ๒.๑ เห็นชอบให้มีการแจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่พบปัญหาการรบกวน 
ความถ่ีวิทยุ ๑๒๔.๑ เมกะเฮิรตซ์ และ ๑๒๑.๕ เมกะเฮิรตซ์ 

 ๒.๒  เห็นชอบให้มีการแจ้งมาตรการป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการวิทยุการบิน ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๒.๑ การก าหนดให้มีการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตาม
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปน็ประจ า
ทุกปี 

  ๒.๒.๒ การจัดท าหลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี 
ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี และสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

๓.  การรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว มีความคืบหน้าและท่าที
เบื้องต้น ดังนี้ 

 ๓.๑  เห็นชอบให้เสนอวาระการรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน 
ไทย-ลาว ต่อที่ประชุม JTC-7 กรณีการรบกวนจากสถานีโทรทัศน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มายังโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (มัลติเพล็กซ์ที่ ๓ ของ บมจ.อสมท) 



๑๕ 
 

บริเวณจังหวัดนครพนม และมอบหมายให้ผู้แทนจาก บมจ.อสมท น าเสนอรายงานการรบกวนดังกล่าวต่อที่
ประชุม JTC-7 

 ๓.๒  เห็นชอบให้บรรจุในวาระการรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน 
ไทย-ลาว (New Interference Case along Thailand and Lao PDR Common Border Areas)  
ของการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) พร้อมทั้งข้อเสนอให้มอบหมายกลุ่มท างานที่ ๑ ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๐ การปรับเปลี่ยนท่ีตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และ 

A3 ของกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และก าหนดการขยาย
โครงข่าย (คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่าน
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบข้อเสนอปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 

อันเนื่องมาจากปัญหาความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก (เสาส่งและพื้นที่ติดตั้ง) ของผู้ให้บริการ 
ด้านโทรคมนาคม และการเร่งแก้ไขปัญหาจากการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารองเป็นการช่ัวคราว
ของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 

๒. เห็นชอบที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน              
๓๔ สถานี และสถานีเสริมในกลุ่ม A3 จ านวน ๕๐ สถานี ตลอดจนผู้รับผิดชอบสิ่งอ านวยความสะดวก 
ภายหลังการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการขยายโครงข่าย ตามความเห็นชอบร่วมกันของผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ                
เอกสาร ๗ 

๓. เห็นชอบการก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ส าหรับสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และสถานีเสริมในกลุ่ม A3 ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๘ ดังนี ้

๓.๑ สถานีเสริมในกลุ่ม A2 จ านวน ๓๔ สถานี ดังนี้ 
๓.๑.๑ ก าหนดการขยายโครงข่ายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒ สถานี  
๓.๑.๒ ก าหนดการขยายโครงข่ายวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   จ านวน ๑๒ สถาน ี 

๓.๒ สถานีเสริมในกลุ่ม A3 จ านวน ๕๐ สถานี ก าหนดการขยายโครงข่าย                  
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

     ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการขยายโครงข่ายตามก าหนดการข้างต้นได้ 
เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหรือปัญหาอุปสรรคทางเทคนิค จะต้องรายงานต่อ กสท .      
เพื่อรับทราบเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาอุปสรรค และก าหนดการขยายโครงข่ายซึ่งจะขอปรับเปลี่ยนโดย
จะต้องรายงานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก่อนก าหนดการขยายโครงข่ายข้างต้น และก าหนดการ
ขยายโครงข่ายที่ปรับเปลี่ยนจะต้องพร้อมให้บริการไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๔. เห็นชอบให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวิทยุคมนาคมของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และ A3 ให้สอดคล้องตาม
ที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคตามข้อ ๒ 



๑๖ 
 

๕.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) น าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ค านวณโดยละเอียดและยกร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผน
ความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง) โดยก าหนดให้การด าเนินการ
ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามข้อ ๔ ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.    
ฉบับดังกล่าวเมื่อมีผลใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา 

 
วาระที่ ๔.๒๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์    
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. .... (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. … ที่แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เว้นแต่ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้ใช้อัตราเดิม 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร      
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน  
ประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
  หมายเหตุ  ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๒๒ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด คัดค้านการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบปีบัญชี ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่า 
คลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ กรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีส าหรับรอบบัญชี                        

ปี ๒๕๕๖ ของบริษัท กาณต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  ไม่เป็นการซ้ าซ้อน  เนื่องจากเป็นผลตอบแทนตามเงื่อนไข
สัญญาที่เกิดจาก ๒ ส่วน คือ ส่วนผลตอบแทนจากค่าโฆษณาและผลตอบแทนจากค่าลิขสิทธ์ิช่องรายการ                  
และรายได้ดังกล่าวต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๒. เห็นชอบผลการสอบทานตามมติที่ประชุมอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียง                 
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



๑๗ 
 

๓. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีส าหรับรอบบัญชีปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติมจาก
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด กรณีมีรายได้ที่ต้องน ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเพิ่มเติม 
จ านวน ๘,๕๒๑,๖๗๓.๓๙ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
คิดเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีรวมทั้งสิ้น ๒๑๒,๕๕๐.๗๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย                         
ห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีพร้อมภาษีมู ลค่าเพิ่ม จ านวน 
๑๕๒,๖๓๗.๐๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) และเงินเพิ่ม ๒๑ เดือน 
จ านวน ๕๙,๙๑๓.๖๘ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑ ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0173-56 ช่องรายการ MOVIE HITS              
มีรายได้ที่เกิดจากการขายต่อลิขสิทธ์ิช่องรายการ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จ านวน ๕๖,๑๗๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)                   
และเงินเพิ่ม ๒๑ เดือน จ านวน ๒๓,๕๙๓.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 
รวมทั้งสิ้น ๗๙,๗๖๘.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) 
  ๓.๒  ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0174-56 ช่องรายการ  LAY THAI มีรายได้
ที่เกิดจากการขายต่อลิขสิทธ์ิช่องรายการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี จ านวน ๙๖,๑๑๔.๑๖ บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และเงินเพิ่ม   
๒๑ เดือน จ านวน ๓๖,๑๗๔.๐๓ บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสตางค์) รวมทั้งสิ้น 
๑๓๒,๒๘๘.๑๙ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) 
  ๓.๓ ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0172-56 ช่องรายการ KM CHANNEL       
มีรายได้จากค่า SMS ที่เกิดจากส่วนแบ่งการร่วมธุรกิจ ๒๑,๖๗๓.๓๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
สามบาทสามสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จ านวน ๓๔๗.๘๖ บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ด
บาทแปดสิบหกสตางค์) และเงินเพิ่ม ๒๑ เดอืน จ านวน ๑๔๖.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์) 
รวมทั้งสิ้น ๔๙๔.๐๑ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) 
  ๔. มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News 

เมื่อวันท่ี ๑๕ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน   
ในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

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

มานะกิจ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีมติ ดังนี้ 
๑. กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ 
คสช.  ฉบับที่  ๑๐๓/๒๕๕๗  ลง วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่ องแก้ ไขเพิ่ มเติมประกาศ คสช .                             
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อก าหนด ในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่าง



๑๘ 
 

ส านักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ 
VOICE TV 

๒. เห็นชอบใช้อ านาจตาม ข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕  จึงมีค าสั่งให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด                 
ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up News เป็นเวลา ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๔ ทบทวนงบประมาณรายจ่าย (กลางปี) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ประจ าปี ๒๕๕๙  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการทบทวนงบประมาณรายจ่ายกลางปีของสายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 
๑. รายจ่ายงบประจ า มีการปรับเพิ่ม จ านวน ๓ รายการ เป็นจ านวนเงิน 

๑๐,๐๕๘,๐๒๐ บาท (สิบล้านห้าหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) และมีการปรับลด จ านวน ๘ รายการ          
เป็นจ านวนเงิน ๑๒,๓๗๑,๐๕๐ บาท(สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) เป็นผลให้มีการ
ปรับลดสุทธิงบรายจ่ายประจ า จ านวน ๓๑๓,๐๓๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) 

๒. รายจ่ายโครงการ จ านวนรวม ๑๐ โครงการ เป็นจ านวนเงินรวม ๗๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดสอบหกล้านสองแสนบาทถ้วน) ดังนี ้

 ๒.๑  โครงการเป็นการขอเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการ/รายการเดิมภายใต้
กรอบวงเงินเดิม จ านวน ๒ โครงการ/รายการ เป็นจ านวนเงิน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) 

 ๒.๒  โครงการเป็นค าขอส าหรับวงเงินก้อนใหม่ของงบกลางปี จ านวน ๘ โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน ๓๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
           -   ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
    


