
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                        กรรมการ                   
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ            
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                         ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
กสท.     
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๘.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

เคลื่อนท่ี 
และโทรทัศน์ในระบบไอพี 

๓.        นางสาว ศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๔.        นางรัตนากร  ทองส าราญ                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน



กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๕.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๖.        นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ                             ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๗.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๘.        นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม                        รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๙.        นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ                             ผู้บริหารระดับต้น 
๑๐.    นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ                           ผู้บริหารระดับต้น 
๑๑.    นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓.    นายชาญณรงค์  มหาราต                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔.    นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕.    นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖.    นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘.    นายสุภัทรสิทธ์  สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙.    นายธนิศ  สงกรานต์                             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓.    นางสาวพิมพ์ชนก  นามสวาท                   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔.    นางสาวสุธารักษ์  สุชาติเวชภูมิ                  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕.    นายมัทฐิชัย  พับบรรจง                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗.    นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



  
 มติที่ประชุม     ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

     
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานการประชุมร่วมกับองค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น และการหารือกับประธานAsia – Pacific 
Broadcasting Union (ABU) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
                   มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระท่ี ๓.๔    ผลการด าเนินการตรวจสอบรายช่ือการถือหุ้น กรรมการบริษัทที่มีรายช่ือ 

ตรงกับอนุกรรมการฯ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๕    บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด รายงานผลการด าเนินการภายหลังการหยุดให้บริการ 



ช่องรายการ “รักลูกแฟมิลี่แชนเนิล” (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๖    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการกรณีหนังสือ แสดงความ
คิดเห็นขอให้ส านักงาน กสทช. มีมาตรการให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารให้มีความเป็นกลาง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

  
มติที่ประชุม      อนุญาตให้ถอนเรื่องระเบียบวาระท่ี ๓.๖ 
  

วาระท่ี ๓.๗    เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการกรณีหนังสือ แสดงความ
คิดเห็นขอให้ส านักงาน กสทช. จัดระเบียบสื่อโทรทัศน์ของประชาชนที่แจ้ง
ผ่าน Facebook  
ของกระทรวงวัฒนธรรม (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาต 
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ...  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

  



มติที่ประชุม      

๑.  เห็นชอบต่อ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ กสท.ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมอบหมายให้
ประธาน กสท. 
ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  

หมายเหตุ : ๑. กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีความเห็นต่อระเบียบวาระนี้ และจะได้ส่ง
บันทึกความเห็นดังกล่าวมาให้ในภายหลัง 

             ๒. รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

            

วาระท่ี ๔.๓    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการก่อนการเริ่มให้บริการของ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ 
จ ากัด  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการ กรณี บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงผัง
รายการก่อนการเริ่มให้บริการ จ านวน ๕ ช่องรายการ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของ กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท แฌมี ทีวี 
จ ากัด  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการและผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. กรณี  

กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท แฌมี ทีวี จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 
  

วาระท่ี ๔.๕    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ



จัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  (กลุ่ม
งาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม  เห็นชอบผังรายการ กรณ ีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) ขอเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ  

  

วาระท่ี ๔.๖    การเปลี่ยนแปลงผังรายการของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการ กรณ ีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ขอเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ  

  

วาระท่ี ๔.๗    การขยายระยะเวลาด าเนินการเรื่องใบอนุญาตวิทยุคมนาคมส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ระยะเวลาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมตาม 

ข้อ ๑๓ (๑๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เสร็จสิ้นลงทุกราย 

  
วาระท่ี ๔.๘    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กรณีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 



      

มติที่ประชุม      อนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เรื่องท่ีส่งจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ถือเป็นเรื่องร้องเรียน ยกเว้นในกรณีที่
หน่วยงานภาครัฐส่งเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่เฉพาะของ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

วาระท่ี ๔.๙    โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายร้องเรียนการ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   ทราบรายงานผลการด าเนินโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง  “การสร้าง

เครือข่ายร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนในการก ากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๐  ขอขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

  
มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ



การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกไป
อีก  
๑๒ เดือน โดยมีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๑๑  อนุมัติให้อนุกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน“การต่อต้านการก่อการร้ายรูปแบบ
ใหม่โดยใช้การตีความศาสนาอิสลามแนวทางเข้มข้น” ณ มหาวิทยาลัยโม
นาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (กลุ่มงานก ากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

  

มติที่ประชุม      

๑.   อนุมัติรายชื่อคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน“การต่อต้านการก่อการร้ายรูปแบบใหม่โดยใช้
การตีความศาสนาอิสลามแนวทางเข้มข้น”ร่วมกับ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ดังนี้ 

๑.๑   นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ 

๑.๒   รศ.ดร.สุรชาต ิ บ ารุงสุข 

๒.  ส าหรับงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ส านักงาน กสทช.
พิจารณาด าเนินการตามกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด และมติที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายชื่อตามข้อ ๑. ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ
ด้วย 

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  การเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล และประสบการณ์ของอิตาลีใน
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial TV Network 
Implementation in Italy) ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 



  

มติที่ประชุม      อนุมัติรายชื่อผู้แทนส านักงาน กสทช. เพ่ือเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาใน
หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล และ
ประสบการณ์ของอิตาลีในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล  (Digital Terrestrial TV Network 
Implementation in Italy) ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ คน ดังนี ้

๑.      นายพสุ ศรีหิรัญ รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒.      นางปริตา วงศ์ชุตินาท รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๓  การพิจารณาให้ส านักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิกประเภทส่วนร่วม (Affiliate 
Member) ของสหภาพวิทยุ – โทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific 
Broadcasting Union : ABU) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิกประเภทส่วนร่วม (Affiliate Member) ของ

สหภาพวิทยุ – โทรทัศน์ แห่งเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific Broadcasting Union : ABU) 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบในกรณี

ดังกล่าวต่อไป 
  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๔  การลาออกและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ (นส.)) 

  
มติที่ประชุม 
๑. ทราบการลาออกของนายอนุรัตน ์ โค้วคาสัย และ รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ อนุกรรมการ 



ในคณะอนุกรรมการโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามล าดับ 

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายประพฤต ิ ฉัตรประภาชัย เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมฯ แทนนายอนุรัตน ์ โค้วคาสัย  ส่วนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถี่ฯ ที่ว่าง ให้ส านักงาน กสทช. เสนอรายชื่อต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๕ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  
มติที่ประชุม 
๑. ทราบการลาออกของ รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ.เภสัชกรหญิง สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค เป็นอนุกรรมการ ใน

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ แทน รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน ์
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๖  การเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติที่ประชุม 
๑. ทราบการลาออกของนายปราโมช  รัฐวินิจ ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ 

บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบัตร 

ผู้ประกาศฯ แทนนายปราโมช  รัฐวินิจ 
๓. เห็นชอบให้ พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศฯ 
๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอตามข้อ ๒. ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 



  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๑๗  ข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 
๒๕๕๕)  
(กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (วภ.) / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 
/ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส) /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 

  
มติที่ประชุม      ใหค้ณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พิจารณาและเสนอความเห็นแล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

  

วาระท่ี ๔.๑๘ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด แจ้งการไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จันทร์ 
๒๕ จ ากัด (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางแจ้งตอบบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ตามท่ี

ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๑๙  การอนุญาตย้ายที่ตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี F.M. ๘๙.๕๐ MHz (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  
มติที่ประชุม 
อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี F.M. ๘๙.๕๐ MHz  จากอาคาร ซี.พี.แลนด์ จ ากัด ชั้นใต้ดิน G/๐๕๖-๕๘ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ไปยังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 
๒๑๔-๒๑๖ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง 
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีขอบเขตเงื่อนไขประกอบการอนุญาต ดังนี้  

๑.   ความถี่ออกอากาศ ๘๙.๕๐ MHz 
๒.   ระบบการออกอากาศ เอฟ.เอ็ม. สเตอริโอ 
๓.   ประเภทโพลาไรเซชั่นของสายอากาศ แบบแนวตั้ง (vertical Polarrization) 



๔.   ก าลังส่งออกอากาศไม่เกิน ๒๐ กิโลวัตต์ (ERP) 
๕.   ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินที่อาคารสถานี

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงจุดก่ึงกลางของระบบสายอากาศ 
๖.   อัตราการขยายสายอากาศ (Antenna Gain) ในแนวโพลาไรเซชั่น ๘ dBd 
๗.   หากปรากฏภายหลังว่า การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอฟ.เอ็ม. ๘๙.๕๐ MHz ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอฟ.เอ็ม. ๘๙.๕๐ MHz จะต้องด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน ทันทีท่ีได้รับแจ้ง 

๘.   ห้ามมิให้ท าการส่งสัญญาณความถี่แฝง ๖(Subcarrier) จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น 
ความถี่แฝงดังกล่าว 

๙.  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นในการถือ
ครองและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี ในส่วนรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 
๔(๑) ๔) (ช) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

  

วาระท่ี ๔.๒๐  ขอเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Regulatory Roundtable – 
PR  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติที่ประชุม      
๑. อนุมัติรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานก ากับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก   

(ITU Asia – Pacific Regulatory Roundtable – PR) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑.๑   ผศ.ดร.เอ้ือจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์ 
๑.๒   นายตรี  บุญเจือ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอรายชื่อตาม ๑.๑ ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบด้วย 
  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๒๑  การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓) 



  
มติที่ประชุม 
๑. ทราบการลาออกของนายปราโมช  รัฐวินิจ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจาย

เสียงบริการสาธารณะ 
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งนาวาอากาศเอก ธีรวัฒน ์ อินทรไพโรจน ์ เป็นอนุกรรมการ  

ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะแทนนายปราโมช  รัฐวินิจ 
๓. เห็นชอบให้ผู้ช่วยเลขานุการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนใหม่แทน  

ในคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒. 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติในข้อ ๒. 
  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๒๒  การแต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการติดตาม
คดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ

บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ค่าตอบแทน 
และวาระการด ารงต าแหน่ง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 

  

วาระท่ี ๔.๒๓  รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาต่างตอบแทนร่วม
ด าเนินกิจการเพื่อส่งโทรทัศน์สี ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ 
และวิทยุ จ ากัด  (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔  และวาระที่ ๔.๒๕ 

  

วาระท่ี ๔.๒๔ บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลา
การถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการ
โทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการ



กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) ) 
  

มติที่ประชุม        ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ และวาระที่ ๔.๒๕ 

  

วาระท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ของกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

  

มติที่ประชุม      ได้รวมพิจารณากับระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ และวาระที่ ๔.๒๔ แล้ว สรุปได้
ดังนี้ 

ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา เรื่อง รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญา 
ต่างตอบแทนร่วมด าเนินกิจการเพื่อส่งโทรทัศน์ ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด  เรื่อง บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 
(บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด) และ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ
โทรทัศน์สาหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รวมถึงผลการพิจารณากรณีองค์การแพร่ภาพ และกระจายเสียง
สาธารณะแห่งประเทศไทย  
ในคราวการประชุม กสท ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ เรื่อง หนังสือ
แจ้งตอบ 
ค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ จ านวน ๒ โครงข่าย ร่วมกันแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมด าเนิน
กิจการ 
ส่งโทรทัศน์สี ระหว่าง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้
คลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด) ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตของ
คณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ ความจ าเป็นของการประกอบ
กิจการ และการใช้คลื่นความถี่ จึงเห็นควรก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์สี 
กองทัพบก  
ช่อง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด) ใช้ในการประกอบกิจการส่งโทรทัศน์สีภายในระยะเวลาที่



สัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ระหว่าง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ยังคงมี
ผลผูกพันอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย และก าหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓  วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ระหว่าง 
กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เห็นควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ระบบแอนะล็อก ให้แก่สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง ๗ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด) 
ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้
มีอายุใบอนุญาตตามระยะเวลาสัญญา 
ร่วมด าเนินการที่เหลืออยู่ หรือตามที่สัญญาร่วมด าเนินการยุติลงตามข้อ ๓.๓  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้กองทัพบก กระทรวงกลาโหมปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบถ้วน และพิจารณารูปแบบ
รายการของสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๗ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์แต่
เริ่มแรก โดยให้ค านึงถึงภารกิจของกองทัพบกเป็นส าคัญ 

๓.   กสท. ได้พิจารณาการยื่นขอเสนอเพ่ือขอรับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์  ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ แล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ของประเทศไทย และประโยชน์สาธารณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรอนุญาตให้กองทัพบก ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อีก ๑ ใบอนุญาต เป็น
ระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติและก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการอนุญาตเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

๓.๑ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคผนวก ก 

๓.๒  ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ให้เป็นไปตามหมายเลขช่องความถ่ีวิทยุส าหรับมัลติเพล็กซ์ และเงื่อนไขที่ กสท. ก าหนด 

๓.๓  ให้กองทัพบกจัดท าแผนการด าเนินการในการยุติบทบาทการเป็นผู้ให้สัญญาหรือ
สัมปทานในการด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ภายใน ๕ ปี ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับ
คณะกรรมการ โดยให้เสนอแผนต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้ความเห็นชอบภายใน ๒ ปี หลังจากได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

๓.๔  การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
และการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ให้ปฏิบัติตามที่ กสท. ก าหนด 

๔.   กรณีท่ีจากคณะกรรมการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือให้มีการใช้งานความถี่อย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ตาม ๓ จะต้องด าเนินปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โครงข่ายเพ่ือให้บริการให้สามารถใช้งานกับคลื่น
ความถี่ท่ีก าหนดในแผนความถ่ีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก
คณะกรรมการ หรือส านักงาน กสทช. 

  



หมายเหตุ  :  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นเฉพาะตนเกี่ยวกับกรณี 
การด าเนินการสัญญาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  และการ
ปรับปรุง 
ผังรายการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารบันทึกขอเปิดเผยความเห็นที่แนบ  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ         

วาระท่ี ๕.๑    การสัมมนาอบรมพัฒนาบุคลากรและสร้างความสามัคคีเพื่อวางแผนงานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ เพื่อเสริมสร้างการท างานเป็นทีม (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      ทราบและเห็นว่าทุกกลุ่มงานในภารกิจด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ควรให้

ความส าคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานและลูกจ้างด้วยกัน อันจะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันใน
การท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุดต่อไป  
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


