
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 

๒.  พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ        กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 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 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางอุษา  จัยสิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒   สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ มีนาคม 

ถึงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง    
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ช่องรายการสถานี NEWS 1 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ การเปลี่ ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริ ษัท อินเตอร์  ไลน์ เอนเทอร์ 

เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ATTV และช่องรายการ หนังดัง (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์      

เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ  UMM TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๗ การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักของช่องรายการ MCOT 
Kids & Family (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 
 
 
วาระที่ ๓.๘ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยตัวชี้วัดและการส ารวจการเข้าถึงบริการ

โทรทัศน์และบริการกระจายเสียง (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ ข้อมูลการด าเนินคดีปกครองท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ ต่อไป 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 



๕ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ

กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล 
จ านวน ๔๐ ราย รวม ๙๕ สถานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ซึ่งได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการถูกต้องครบถ้วนทุกสถานีแล้ว โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี เท่ากันทุกสถานีนับจากวันที่
ใบอนุญาตใบสุดท้ายของผู้ทดลองประกอบกิจการแต่ละรายสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์ที่ กสท. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง  
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้อง 

ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

 
 หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๓  พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ

ทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้กลุ่มคนทุเรียนเรดิโอ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ 

และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากได้
ปฏิบัติตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และเงื่อนไขตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

๒.  อนุมัติให้กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ และให้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



๖ 
 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากได้ปฏิบัติตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่องการยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเงื่อนไขตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานี
วิทยุกระจายเสียง จากเดิม วิทยุชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า เป็นโฮปเรดิโอ ได้ตามที่ร้องขอ 

๓.  ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ทราบเป็นหนังสือ 

๕.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต่อไป  
 หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ  
 

วาระที่ ๔.๔  พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของกลุ่มคนน้ าตาลตะวัน สถานีวิทยุกระจายเสียงน้ าตาลตะวัน 
รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๓๗ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย
เสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้กลุ่มคนน้ าตาลตะวัน เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ 

และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการการบริการทางธุรกิจ เนื่องจาก
ได้ปฏิบัติตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และเงื่อนไขตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

๒.  ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ทราบเป็นหนังสือ 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต่อไป  

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ  
 
 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท เอเชีย        
ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
(๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) ดังนี ้

 ๑.๑   ช่องรายการ ZEE CLASSIC ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่นๆ 
 ๑.๒  ช่องรายการ ZEE ETC ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่นๆ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้

คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท      
ทีซีไอ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน และ
ผู้อ านวยการสถานีของบริษัท ทีซีไอ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี 
       ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งบริษัท ทีซีไอ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันเกินก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน และ
ผู้อ านวยการสถานี ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี เกินก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๓.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ทีซีไอ 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
  ๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล



๘ 
 

ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่

ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๖ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ทรู 
วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอาย ุ  

 ๑.๑  ช่องรายการ Aljazeera ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน  

 ๑.๒  ช่องรายการ Deutsche Welle ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 ๑.๓  ช่องรายการ YTN ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 ๑.๔ ช่องรายการ TRUE PLOOK PANYA ประเภทช่องรายการ เด็ก เยาวชน

และครอบครัว 
 ๑.๕  ช่องรายการ True Explore Wild ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 

หรือส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑.๖  ช่องรายการ TRUE MUSIC ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  

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

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ทรู 
วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

  ๑.๑  ช่องรายการ TNN24 HD ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน  



๙ 
 

  ๑.๒  ช่องรายการ True Explore SCI ประเภทช่องรายการ เด็ก เยาวชน ครอบครัว 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

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 ของบริษัท สาคร
เคเบิล จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
สาครเคเบิล จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตฯหลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

  ๑.๑  ช่องรายการ สาครเคเบิล 1 วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  ช่องรายการ สาครเคเบิล 2 วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 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 ๔.๑๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ       
ช่องรายการ ธรรมะทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ   
ช่องรายการ ธรรมะทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0394-56 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) 
เป็นต้นไป และให้มูลนิธิแจ้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทราบถึงการยกเลิกช่องรายการ 
ธรรมะทีวี เพื่อหามาตรการเยียวยาผู้ชมต่อไป  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๖) ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการ



๑๐ 
 

ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๑๐ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได ้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗    
ที่ก าหนดให้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการมีความประสงค์จะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้แจ้งความประสงค์ต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักหรือหยุดให้บริการ พร้อม
ทั้งระบุเหตุผลการพักหรือหยุดการให้บริการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก ากับดูแลต่อไป 

๓. ให้มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์ มหานคร” (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้ บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้รับอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์ มหานคร” เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-
0046-57 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ เป็นต้นไป  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔(๖) ผู้รับใบอนุญาต
จะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๑๐  ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการมีความประสงค์จะพักหรือหยุดการให้บริการ
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งความประสงค์ต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักหรือหยุด
ให้บริการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลการพักหรือหยุดการให้บริการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อ
เป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  ให้บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก จ านวน ๑๑ ราย ๖๘ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ พร้อมแจ้งก าชับให้
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้

 ๑.๑   ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 ๑.๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตาม
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้
มีรายการที่มีเนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับการอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการ       
ติดตามก ากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 

 
วาระที่ ๔.๑๓ กรอบแนวทางการด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.๓)) 

 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ และมอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพจิารณา
ความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ช้ีแจงท าความเข้าใจกับส่วนราชการ 



๑๒ 
 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เกี่ยวกับกรอบแนวทางปฏิบัติ กรอบระยะเวลาส าหรับการด าเนินการ และแนวการก ากับดูแลของ 
กสทช. ต่อไป 

 
 
 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลของช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) ช่องรายการ 
True4U (ทรูโฟร์ยู) และช่องรายการ MCOT Kids & Family (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
  มติท่ีประชุม  มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. ช้ีแจงท าความเข้าใจกบัผูป้ระกอบ
กิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ 

ผู้รับใบอนุญาต ๒ ราย (๔ ใบอนุญาต) ดังนี ้
๑. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด ดังนี้ 

๑.๑  ช่องรายการ TNN24 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0394-56 รอบบัญชี 
๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐  

 ๑.๒   ช่องรายการ TNN24 เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-0019-57 รอบบัญชี 
๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

 ๒.   บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ๒.๑   ช่องรายการ ASTV NEWS1 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0026-56  

รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 
  ๒.๒   ช่องรายการ NEWS1 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0120-57 รอบบัญชี 

๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 
 ๓. ยกค าร้องขอของบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไบร์ททีวี เลขที่ใบอนุญาต  

B1-S20031-0021-57 รอบบัญชี ๒๕๕๗ และ รอบบัญชี ๒๕๕๘ เนื่องจากมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี ไม่ถึงเกณฑ์ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะท างาน (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒. เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล

การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม 
 
วาระที่ ๔.๑๗ ผลการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน     

ในระบบดิจิตอล ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๙ (ส านักกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของกองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

วาระที่ ๔.๑๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 
และกิจกรรมการรณรงค์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ระหว่างส านักงาน กสทช. กับกรมประชาสัมพันธ์  
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์การ

เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 
ระหว่างส านักงาน กสทช. กับกรมประชาสัมพันธ์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
วาระที่ ๔.๑๙ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือ

การทดลองหรือทดสอบ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑  

ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ง



๑๔ 
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบหมายให้ กสท. น าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
วาระที่ ๔.๒๐ การขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจาย

เสียงและโทรทัศน์  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการน าเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการในภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ   

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๑   อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการกระจายเสียง

เพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายของมหาวิทยาลัยดี คิน (Deakin University)           
ณ ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการ

กระจายเสียงเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ไม่รวมวันเดินทาง)             
ณ ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. คือ       
นายมานะพันธ์ุ วงศ์พิวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการกระดับกลาง ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (คส.)  

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ   

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 



๑๕ 
 

 
 
           

              


