
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
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         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม  
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 
- พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       ติดภารกิจ 

กรรมการ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๔. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวทิวาพร ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวพัชอาภา  พัฒนสมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายมัทฐิชัย  พับบรรจง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวสุทธินี  เชาวรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข คือ ให้แก้ไขเพิ่มเติม 
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เป็นดังนี้ “หมายเหต ุกสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 

 
วาระที่ ๒.๒ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย เพิ่มเติมหมายเหตุ  
ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ดังนี้ “หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตาม
บันทึกแนบ” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ การรายงานเหตุขัดข้องการออกอากาศของกระทรวงศึกษาธิการ ช่องรายการ ETV  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔ ข้อมูลการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
(คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.  ๒๕๕๑ และใบอนุญาต           
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖  การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ของ บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบพร้อมยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าบริการจ านวน ๓,๓๐๐ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากการยกเลิกการใช้
บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๔๓๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 
 
 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  คืนเงินค่าประกันอุปกรณ์

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมจ านวน ๔,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ร้องเรียนโดยเร็วท่ีสุด 
(เลขที่ ๔๔๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมกรณีกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ของบริษัท 

ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่สามารถรับสัญญาณได้ (เลขท่ี ๔๕๓/๔๔๙) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท มิติ ๔ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ MITI 4 (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงและ

เสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 
 
 

 



๖ 
 

 วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใต้ฟ้าเมืองสอง สถานีวิทยุกระจายเสียงใต้ฟ้าเมืองสอง (รหัส
สถานี ๑๔๕๒๐๑๖๖) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

   ๑.  อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใต้ฟ้าเมืองสอง ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงใต้ฟ้าเมืองสอง (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๑๖๖) คลื่นความถ่ี 106.50 MHz  
จังหวัดแพร่ เนื่องจากเอกสารประกอบการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ้วนตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) โดยให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

๒.  เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการเพิ่มเติม โดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ใต้ฟ้าเมืองสอง ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูล     
คลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุมติให้เปลี่ยนแปลงจากความถ่ี 98.00 MHz เป็น 106.50 MHz ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ใต้ฟ้าเมืองสอง ทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๙ มกราคม ๒๕๖๐) 
 

วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ถึงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องระหว่าง                     

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๕ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียงที่ยื่นค าร้องระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน   

๔ หน่วยงาน (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้ 

๑.  สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ จ านวน ๑๕ สถานี ๒๑ ความถ่ี 



๗ 
 

๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.50 MHz 
๓.  สถานีวิทยุกระจายเสียงส านักพระราชวัง ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 104 MHz และ

ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1332 kHz 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 102.25 MHz  
ทั้งนี้ ให้แจ้ง กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ส านักพระราชวัง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสี ยงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการ 
อย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดต่อไป 

 
    หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต  

ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม    ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก ของ กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน          
๘ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ กรมประชาสัมพันธ์  
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐) จ านวน ๘ ช่องรายการ 
ดังนี ้

  ๑.๑   ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 1 Agriculture TV ประเภทช่องรายการ (๔)      
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๒ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 3 LOCAL TV ประเภทช่องรายการ (๔)  
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๓ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 4 Energy TV ประเภทช่องรายการ (๔)  
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๔ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 5 Safety TV ประเภทช่องรายการ (๔)  
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๕   ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 6 Quality of life TV ประเภทช่องรายการ (๔)  
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๖   ช่องรายการ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย PRD 8 Wisdom TV ประเภท 
ช่องรายการ (๔) เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 



๘ 
 

  ๑.๗  ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 9 Cultural TV ประเภทช่องรายการ (๔)  
เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ ส่งเสริมอาชีพ 

  ๑.๘ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ PRD 10 Travel TV ประเภทช่องรายการ (๕)      
กีฬา การท่องเที่ยว หรือ ส่งเสริมสุขภาพ 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท นครเคเบ้ิลทีวี จ ากัด จ านวน 
๔ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของบริษัท นครเคเบิ้ลทีวี จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท.มีมติ (๙ มกราคม ๒๕๖๐)  
จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี้  

 ๑.๑  ช่องรายการ Hi Southnews ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน 

 ๑.๒  ช่องรายการ Hi Northnews ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน 

 ๑.๓  ช่องรายการ Hi อีสาน ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 ๑.๔  ช่องรายการ Hi Sport HD ประเภทช่องรายการ กีฬา 
 ทั้งนี้ให้บริษัทฯ ตรวจสอบและระมัดระวังการน าเสนอรายการวัวชนและรายการ

ไก่ชนในช่องรายการ HI Sport HD ไม่ให้มีลักษณะภาพความรุนแรงและเนื้อหารายการที่ขัดต่อกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา          
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.แอล.เสียง 
(ไทยแลนด์) ช่องรายการ STL Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.แอล.เสียง (ไทยแลนด์) ช่องรายการ STL Channel โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๙ มกราคม ๒๕๖๐)  

๑. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

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

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์     

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ต้นว่านเคเบ้ิลทีวี ช่องรายการต้นว่าน ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี ช่องรายการต้นว่าน ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
ชุมพรวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ CPV 1 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ชุมพรวิช่ัน 
จ ากัด ช่องรายการ CPV 1 โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๑   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
เมืองกาญจน์เคเบ้ิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ MK (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  ทราบ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของ บริษัท เมืองกาญจน์ 
เคเบิ้ลทีวี จ ากัด  
 ๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท เมอืงกาญจน์
เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ MK โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
  ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท เมืองกาญจน์
เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ MK ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
โฮมเคเบ้ิลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท  



๑๑ 
 

โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ        
จ านวน ๔ ช่องรายการ ดังนี ้
    ๑.๑  ช่องรายการ HOME ON AIR ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    ๑.๒ ช่องรายการ HOME 1 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    ๑.๓ ช่องรายการ HOME 2 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
   ๑.๔ ช่องรายการ HOME 3 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท บางละมุง
เคเบิ้ลทีวี จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตฯหลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  จ านวน ๗ ช่องรายการ ดังนี้  
  ๑.๑   ช่องรายการ ช่องผลบอล ประเภทช่องรายการ (๒) ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ทั่วไป ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  ช่องรายการ ช่องภาพยนตร์ 10 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิง
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
   ๑.๓ ช่องรายการ ช่องภาพยนตร์ 37 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิง
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๔ ช่องรายการ ช่องภาพยนตร์ 38 ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิง
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๕   ช่องรายการ BTV Plus ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ   
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๖   ช่องรายการ BTV life ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 



๑๒ 
 

  ๑.๗ ช่องรายการ ช่องภาพยนตร์ต่างประเทศ ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะ
บันเทิงและอื่น ๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด  

ช่องรายการ Bangkok TV  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. ๒)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือ

ช่องรายการจาก Bangkok TV เป็น เจริญ Channel HD  
 

วาระที่ ๔.๑๕ รายงานการด าเนินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่
ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล และ ขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง (คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา   
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะลอ็ก
ไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้ 

คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  ระหว่าง                     
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ และภารกิจต่อเนื่องของคณะท างานฯ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ต่อไปอีก ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ “ The Bachelor Thailand ศึกรัก

สละโสด” ออกอากาศช่องรายการ ONE HD มีเน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
  

 
มติท่ีประชุม   ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 

 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  
 
มติท่ีประชุม  
๑. การออกอากาศละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธ์ิ” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD ของบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ ากัด มีเนื้อหาไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. เห็นชอบให้บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ ากัด ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความ
เหมาะสมของละคร เรื่อง “ดวงใจพิสุทธ์ิ” จากเดิมที่เป็นระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ 
น ๑๓ (รายการที่เหมาะกับเด็กที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า) และหาก
บริษัทฯ จะน าละครเรื่องดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรี่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News 

เมื่อวันอังคารท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

เชิญผู้แทนบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด มาท าความเข้าใจ 
 
วาระที่ ๔.๑๙ การพิจารณาให้ระงับการการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (สังกัดส านักงาน กสทช.) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงและ

เสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระที่ ๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และการประชุม (กส.)) 
 



๑๔ 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ให้  ดร.บัณฑิต  
ตั้งประเสริฐ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้นายวรรณชัย ไตรแก้ว เป็นอนุกรรมการ แทน 

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ให้นายวรรณชัย  
ไตรแก้ว พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้พันต ารวจเอกชยุต มารยาทตร์ เป็นอนุกรรมการ แทน 

๓. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินให้
พันต ารวจเอกชยุต มารยาทตร์ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้  ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ 
เป็นอนุกรรมการแทน 
 

วาระที่ ๔.๒๑ การพิจารณารายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็น   
ในการถือครองคลื่นความถี่ ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับ
เป็นสมาชิกเป็นระบบ MMDS ของบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) กับคู่สัญญา 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

   
 

มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบผลการพิจารณารายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีและ 

เหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี ตามาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกเป็นระบบ MMDS ของบริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) กับคู่สัญญา ตามเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็น 
การใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าผลการพิจารณาตามข้อ ๑ เสนอต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ    
๑.  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน  

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี จ ากัด และบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช้ีแจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ 
การเข้าซื้อหุน โครงสร้างการถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวข้องกับ     



๑๕ 
 

กรณีการเข้าซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง      
เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป  

 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตาม

บนัทึกแนบ 
 

วาระที ่๔.๒๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) 

    
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อ

รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ  
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตาม 

บันทึกที่แนบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
  -   ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  


