
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๙  

วันจันทร์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๓. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๗. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ    
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
 รักษาการผู้อ านวยการส่วนงานสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       ติดภารกิจ 

กรรมการ 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ติดภารกิจ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ รักษาการผู้อ านวยการส านักเลขาธิการ 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวบุศรา  ค าหาญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายวิชิตโชค อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๓๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ไม่ไดร้่วมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี                  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๓ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน และผู้อ านวยการ

สถานี บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต      
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๔ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP TV   
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๕ งบประมาณรายจ่ายกลางปี สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์                

ประจ าปี ๒๕๕๙ ท่ีผ่านการอนุมัติจาก กสทช. (ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง             

๑ ปณ. จ านวน ๘ สถานี (ภายหลังแก้ไขปรับปรุงตามมติท่ีประชุม กสท.              
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม  น าเข้าที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒  พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย กรณีการกล่าวอ้าง กสทช. และส านักงาน 
กสทช. เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีความประสงค์จะประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. 

เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ปลอมแปลงเอกสาร และกล่าวอ้าง กสทช. และส านักงาน กสทช.
อันจะส่งผลให้ กสทช. และส านักงาน กสทช. เสียช่ือเสียงต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ช่องรายการ OBEC Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
   

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช่องรายการ OBEC Channel โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(๒๖ กันยายน ๒๕๕๙) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน ๔ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 
มติท่ีประชุม 



๕ 
 

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ             
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๙) 
จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี ้

  ๑.๑ ช่องรายการ beIN Sports 7 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 

  ๑.๒ ช่องรายการ beIN Sports 8 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 

  ๑.๓ ช่องรายการ beIN Sports 9 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 

  ๑.๔ ช่องรายการ beIN Sports 10 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
หรือส่งเสริมสุขภาพ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ    
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ           
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ  
และเนื้อหารายการ 
 
 หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท มี บรอด
แคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๑๐ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต  
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ             
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๙) 
จ านวน ๑๐ ช่องรายการ ดังนี ้

  ๑.๑ ช่องรายการ France 24 (French) ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  

  ๑.๒ ช่องรายการ Deutsche Welle ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  

  ๑.๓ ช่องรายการ Euronews ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน  



๖ 
 

  ๑.๔ ช่องรายการ NHK WORLD TV ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตกุารณ์ปัจจุบัน  

  ๑.๕  ช่องรายการ Celestial Classic Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณกะ
บันเทิงและอื่น ๆ   

  ๑.๖ ช่องรายการ CI ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
  ๑.๗ ช่องรายการ FYI ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
  ๑.๘ ช่องรายการ Arirang TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
  ๑.๙ ช่องรายการ Thrill ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
  ๑.๑๐ ช่องรายการ KIX ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่

ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของ บริษัท     
มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้
 ๑.๑  ช่องรายการ Comedy Central HD ประเภทช่องรายการ ปกิณกะ
บันเทิงและอื่น ๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๑.๒  ช่องรายการ CCTV news ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท 
สระบุรี  เคเ บิล ที วี  จ ากัด ช่องรายการ ข่ าว ท้องถิ่นสระบุรี  เคเ บิลที วี  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท สระบุรี เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ินสระบุรี เคเบิลทีวี  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต  
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัท สระบุรี เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ช่องรายการ ข่าวถ่ินสระบุรี เคเบิลทีวี  กรณี ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
เคเบิล ทีวี (ชลบุรี ) จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี ) จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้ 
 ๑.๑ ช่องรายการ C-CHONBURI ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ช่องรายการ C-HD MOVIES ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง              
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๓ ช่องรายการ C-MOVIES ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง              
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๔ ช่องรายการ C-ASIA ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



๘ 
 

 ๑.๕ ช่องรายการ MOVIE REPLAY ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง              
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๖ ช่องรายการ KARAOKE ลูกกรุง ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง              
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๗ ช่องรายการ KARAOKE จีน ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง              
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  ของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด              
ช่องรายการ Channel V India (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑.   อนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ               
ช่องรายการ Channel V India เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0054-59 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด กรณีที่บริษัทฯ แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการ    
ช่องรายการ Channel V India ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน  และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อ
เป็นข้อมูลก ากับดูแลต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์  กรุ๊ป จ ากัด                  

ช่องรายการ FOX Movies Premium (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิชันส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่อง

รายการจาก FOX Movies Premium เป็น FOX Movies 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การจัดความเหมาะสมรายการ “เซ็กส์เปิดแฟมิลี่” ของบริษัท อาร์ .เอส.                 
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8 (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นควรให้ บริษัท อาร์ .เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 8 เปลี่ยนแปลง

ประเภทรายการ “เซ็กส์เปิดแฟมิลี่” จากเดิมประเภทรายการ (๑๐) “รายการบันเทิง” เป็นประเภท (๐๓) 
“รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม” 

๒.  ให้บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 8 แก้ไขผังรายการให้เป็นไป
ตามข้อ ๑ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการดังกล่าวให้ส านักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ แนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ในกรณี

พิพาทไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ (ร่าง) เค้าโครงจดหมายเหตุคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (จดหมายเหตุ กสทช.)  (คณะท างานจัดท า
จดหมายเหตุคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (จดหมายเหตุ กสทช.) /ส านักนโยบายและวิชาการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
  


