
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๓๐ มกราคม 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. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๔. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปัญชลีย์  ชัยกาญจนาศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายฑัฬห์ณธร  อยู่เกิด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวชวันภัสร์  ศรีกัลยารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายเอกนรินรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวกชมน  ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาววิไลลักษณ์  โคตรสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายณัฐวุฒิ  วานิช พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม -  
 

 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  โดยให้แก้ไข เป็นดังนี้ 
๑. มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ ข้อ ๓ แก้ไขดังนี้ “๓.  มอบหมายให้ส านักงาน 

กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งได้ รับอนุญาตให้น า
รายการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกมาออกอากาศในระบบดิจิตอลทุกราย ได้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการ
สิ้นสุดการอนุญาตให้ออกอากาศในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบอนาล็อกในภาพรวมที่จะเกิดข้ึนในปี ๒๕๖๑ และให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องจัด
ประชุม ท าความเข้าใจต่อแนวทางดังกล่าว ให้กับผู้รับใบอนุญาตทุกรายที่เกี่ยวข้องด้วย” 

๒. มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ ข้อ ๓ แก้ไขดังนี้ “๒. กรณีการรับทราบการ
กระท าอันเป็นการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบเทียบผู้บริโภค ตามมติที่ ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถือว่า เข้าข่ายตาม
แนวทางการกระท าความผิดซ้ าซาก ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  
ที่ก าหนดว่า กรณีปรากฏการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด  
เกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้ก าหนดอายุใบอนุญาตในครั้งถัดไปมีอายุใบอนุญาตตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๑๕ (๑) ก่อนที่จะพิจารณาก าหนดอายุใบอนุญาต บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน)  
ช่องรายการ Hit Station และช่องรายการ Maya Channel ต่อไป” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๓ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติ้ง จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท บีอีซี -มัลติมีเดีย จ ากัด 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกจิอื่น ไม่สามารถมาช้ีแจงต่อทีป่ระชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖ สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม   
เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖ สถานี ดังนี ้
๑.   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 

97.00 MHz  
๒.   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ระบบเอฟเอ็ม 

ความถ่ี 105.25 MHz  
๓.   สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ระบบเอฟเอ็ม  

ความถ่ี 94.00 MHz  
๔.   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระบบเอเอ็ม 

ความถ่ี 909 kHz  
๕.   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1242 kHz  



๕ 
 

๖.   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจั งหวัดอุบลราชธานี  
ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 711 kHz  

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 วาระที่ ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน
ของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยรุ่งเรืองโฆษณา 

และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่มเกล้าเรดิโอ เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาย และการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด  

๒.  เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ชัยรุ่งเรืองโฆษณา และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่มเกล้า เรดิโอ ทราบเป็นหนังสือต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท 
อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ หนังดัง (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ หนังดัง โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ 
กสท. มีมติ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)  

๒.    ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

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

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท      
พีเอสไอ สาระดี จ ากัด ช่องรายการ FRANCE 24 (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท     
พีเอสไอ สาระดี จ ากัด ช่องรายการ FRANCE 24 โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
(๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

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

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัทเนกซ์ 
สเตป จ ากัด จ านวน ๑๐ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เนกซ์ สเตป 
จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) จ านวน ๑๐ ช่องรายการ 
ดังนี ้

  ๑.๑  ช่องรายการ FRANCE 24 ประเภท ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๒   ช่องรายการ NHK WORLD ประเภท ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๓   ช่องรายการ Nat Geo Wild ประเภท เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑.๔   ช่องรายการ BABY TV ประเภท เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑.๕   ช่องรายการ FX ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
  ๑.๖   ช่องรายการ STAR WORLD ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
  ๑.๗   ช่องรายการ FOX FAMILY MOVIES ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ  
  ๑.๘   ช่องรายการ FOX CRIME ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
  ๑.๙  ช่องรายการ FOX ไทย ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 



๗ 
 

 ๑.๑๐ ช่องรายการ STAR CHINESE MOVIES ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ  
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ 

ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ 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 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวียื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
พี.ที.วี. ชลบุรี จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท พี.ที.วี. 
ชลบุรี จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๖ ช่องรายการ ดังนี ้

 ๑.๑  ช่องรายการ พี.ที.วี. 1 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
 ๑.๒   ช่องรายการ พี.ที.วี. 2 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
 ๑.๓   ช่องรายการ พี.ที.วี. 3 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
 ๑.๔   ช่องรายการ พี.ที.วี. 4 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 



๘ 
 

 ๑.๕   ช่องรายการ พี.ที.วี. 5 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
 ๑.๖   ช่องรายการ พี.ที.วี. 6 ประเภท ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  

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

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี 
จ ากัด ช่องรายการ พี.ที.วี. 1 ช่องรายการ พี.ที.วี. 2 ช่องรายการ พี.ที.วี. 3 ช่องรายการ พี.ที.วี. 4 ช่องรายการ  พี.ที.วี. 5 
และช่องรายการ พี.ที.วี. 6 ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
พี.ที.วี.แหลมฉบัง จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท พี.ที.วี.
แหลมฉบัง จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี ้

 ๑.๑  ช่องรายการ คนท้องถ่ิน 1 ประเภท ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 ๑.๒   ช่องรายการ คนท้องถ่ิน 2 ประเภท ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  

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

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริ ษัท พี .ที.วี .        
แหลมฉบัง จ ากัด ช่องรายการคนท้องถ่ิน 1 และช่องรายการคนท้องถ่ิน 2 ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
(ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แสงสยามซัพพลาย ช่องรายการ หจก.แสงสยามซัพพลาย (เคเบิลทีวี)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด แสงสยามซัพพลาย ช่องรายการ หจก.แสงสยามซัพพลาย (เคเบิลทีวี) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ 
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของมูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา ช่องรายการ “กศทอ” :ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ: (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของมูลนิธิ
ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา ช่องรายการ “กศทอ”:ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ : โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มูลนิธิชุมชนท้องถ่ิน
พัฒนา ช่องรายการ “กศทอ” :ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ: ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท  
(ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

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



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม    ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักคุ้มครองผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม กสท. ต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ช่องรายการ เกรซ ทีวี (Grace TV) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ เกรซ ทีวี (Grace TV) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  

๒.  อนุญาตให้บริษัท บุญรักษา  มหาโชค จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ เกรซ ทีวี 
(Grace TV) ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) โดยให้บริษัทบุญรักษา มหาโชค จ ากัด ด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท บุญรักษา มหาโชค 
จ ากัด กรณีที่บริษัทฯ หยุดการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช .  
บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท บุญรักษา มหาโชค 
จ ากัด ช่องรายการ เกรซ ทีวี (Grace TV) ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๓ บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่อง
รายการ POP TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบรษัิท ปอ๊ป ทวีี 
จ ากัด ช่องรายการ POP TV โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๒.   อนุญาตให้บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช่องรายการ POP TV ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายงัส านกังาน 



๑๑ 
 

กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีที่บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด 
แจ้งขอยกเลิกประกอบกิจการ ฯ ช่องรายการดังกล่าวต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันที่จะยกเลิก
การประกอบกิจการฯ ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป  

๔.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาประเด็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกรณีการยกเลิกประกอบกิจการของช่องรายการและ
รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการที่ยกเลิกประกอบกิจการไปใช้ในการ
ออกอากาศ 

๕.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาและน าเสนอแนวทาง ข้ันตอน กระบวนการ 
มาตรการก ากับดูแล เกี่ยวกับการเพิ่ม ลด ช่องรายการ ในโครงข่ายกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกโดยจัดท า
เป็นประกาศส านักงาน ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เฉินเจียน
วันเจริญ จ ากัด ช่องรายการ Cable news (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุญาตให้บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ช่องรายการ Cable news เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0498-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  

๒.   ให้บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน ตั้งแต่
วันที่ไดร้ับหนังสือแจ้ง 

๓.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาประเด็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกรณีการยกเลิกประกอบกิจการของช่องรายการและ
รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการที่ยกเลิกประกอบกิจการไปใช้ในการออกอากาศ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ช่องรายการ MCOT 1 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ช่องรายการ MCOT 1 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0199-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  



๑๒ 
 

๒.   ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเกี่ยวค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน ตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การขอการพักการให้บริการชั่วคราวของบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

(มหาชน) ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์มหานคร” (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ไม่อนุญาตให้บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) พักการ

ให้บริการช่ัวคราว ช่องรายการ Metro TV “โทรทัศน์มหานคร”  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการออกอากาศช่อง Metro TV “โทรทัศน์มหานคร”ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
พร้อมทั้งให้บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวมาส านักงาน กสทช. 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอ็มบีทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
TOONAMI (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม    อนุญาตให้บริษัท เอ็มบีทีวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ จาก 
TOONAMI เป็นช่ือช่องรายการ TNT ตามที่ร้องขอ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด  

ช่องรายการ AC4 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม    ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ

ส านักงานพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมในการก าหนดช่ือช่องรายการและ  
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๑๙ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกข้อมูลบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด เลขทะเบียน 

นิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๐๖๑๘๗๓ และคณะกรรมการบริษัทจ านวน ๕ ราย ประกอบไปด้วย ๑ นายอมฤต ศุขะวณิช 



๑๓ 
 

๒ นายเมธินทร์ สมนึก ๓ นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ ๔ นายธนา ทุมมานนท์ ๕ นายอัครเดช ศุภมหิธร ว่าเป็น
นิติบุคคลและคณะบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อประกอบการ
ก ากับดูแลต่อไป 

๒.   เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด จ านวน ๔๑ ใบอนุญาต 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๑ นับตัง้แต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

 
วาระที่ ๔.๒๐ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ 
ของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   กรณีบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๓ 

๓๐๐๔๒๖๑ ไดค้วบรวมกิจการระหว่าง บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เคเบิ้ล 
ทีวี จ ากัด  บริษัท เอ็ม.เอส.เอส .พิษณุโลกเคเบิ้ล ทีวี จ ากัด โดยเปลี่ยนไปเป็น บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด เลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ๐๑๒๕๕๕๗๐๐๖๒๙๙ จึงท าให้สภาพการเป็นนิติบุคคลของบริษัท 
เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๒๖๑ สิ้นสุดลง เป็นผลให้
สถานะการเป็นผู้รับใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเห็นควรแจ้งให้บริษัท บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด เลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 
๐๑๒๕๕๕๗๐๐๖๒๙๙ ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือจากส านักงาน 
กสทช. ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาประเด็นการก าหนดอายุใบอนุญาตให้มีความต่อเนื่อ ง    
เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิการรับบริการอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  

๒.   เมื่อด าเนินการตาม ๑ แล้ว กสท. จึงจะยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21131-0002-56 ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๑ ขอเพ่ิมเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม    อนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมการให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง



๑๔ 
 

และกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ระดับชาติ เลขที่ B1-F22051-0003-56 จ านวน ๑๘ สถานที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๒ 
 
 

วาระที่ ๔.๒๒ การก าหนดท่าทีเ บ้ืองต้นของประเทศไทยส าหรับการประชุมประสานงาน 
คลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (คณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้าน, ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑. เห็นชอบต่อการก าหนดท่าทีเบื้องต้นของประเทศไทยส าหรับการประชุมประสานงาน

คลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนคิ
ฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๓ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๓ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
/ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ 

บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-0004-57 รอบบัญชี 
๒๕๕๗ ในอัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

 
 
วาระที่ ๔.๒๔ ผู้รับใบอนุญาตขอผ่อนผัน/ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านัก

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบูรณ์เคเบิลทีวี และบริษัท   

นวมินทร์ เคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  
 
วาระที่ ๔.๒๕ การพักใช้ใบอนุญาตส าหรับผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รายปี (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน          
จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรและแสดงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  และด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามค าสั่ง 
กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ส าหรับ

กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แสดงรายได้จากการประกอบกิจการเป็นจ านวนเงิน 
๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม   

    ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แสดงรายได้จากการประกอบกิจการ  
เป็นจ านวนเงินศูนย์บาท ตามที่ส านักงานรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๔ 
    ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณากรณีผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แสดงรายได้จากการประกอบ
กิจการเป็นจ านวนเงินศูนย์บาท ในรายนิติบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๕ 

 
วาระที่ ๔.๒๗ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง มาตรา ๕๓  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าประเด็นการใช้อ านาจตาม มาตรา ๕๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับกรณีนี้ หารือ        
ต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๒๘ การแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ส านักก ากับและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัด

ชายแดน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ตามร่างค าสั่งที่แนบ เอกสาร ๖ 
 
 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๙ การขอขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาตามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ

ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่าง ส านักงาน กสทช. และ
องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ต่อไปอีก ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเดิม 
 

วาระที่ ๔.๓๐ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ พ.ศ. ....  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสท. ในคราวถัดไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
           
       


