
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙  

วันจันทร์ท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 

 



๒ 
 

๖. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑  ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ท่ี ๓๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 



๓ 
 

วาระที่ ๒.๒ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นัด
พิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓  รายงานผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือกับ

องค์กรวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ น าข้อมูลไปใช้ 

ในการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้อง 
 
วาระท่ี ๓.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม    ทราบ 
 

 



๔ 
 

วาระท่ี ๓.๕  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการน าเสนอข่าวของช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง TNN 24 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓     
มีข้อความอันเป็นเท็จ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม    ทราบ 

 
 
 
วาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ ค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กรณี  
ท่ี ๑ จ านวน ๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มตท่ีิประชุม  
๑.  อนุมัติให้กลุ่มคนรักเจริญธานีขอนแก่น กลุ่มคนอาสาพัฒนาเพื่อด าเนินกิจการ

วิทยุกระจายเสียงชุมชน และกลุ่มคนรักดอนนางหงส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ           
กระจายเสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณา ให้แก่ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตาม                       
ข้อ ๑ ทราบ 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง            
(ปส.๑) ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าแผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงมาพิจารณา
ทบทวนเพื่อเป็นแนวทางการบริหารกิจการกระจายเสียง แล้วเสนอ กสท.พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ  ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๒ การขอย้ายสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๓ จังหวัดสุโขทัย ระบบ FM 
ความถี่วิทยุ 102.25 MHz (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
 

 มติท่ีประชุม    อนุญาตให้กองทัพบก ย้ายสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ 
จังหวัดสุโขทัย ระบบ FM ความถ่ีวิทยุ 102.25 MHz จากที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ พื้นที่เดียวกันกับที่ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดสุโขทัย ระบบ AM ความถ่ีวิทยุ 825 kHz ถนนบายพาส ต าบลปากแคว 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และให้ใช้ก าลังส่งออกอากาศรวมไม่เกิน 3.2 kW โดยก าลังส่งออกอากาศในแต่ละแนว
โพลาไรเซช่ันไม่เกิน 1.6 kW ความสูงสายอากาศ ๑๒๐ เมตร ชนิดของสายอากาศแบบ Circular Antenna (Mixed 
Polarization) โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ได้รับอนุญาตไว้แล้ว โดยเคร่งครัด 

๒. หากภายหลังพบว่าการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล่าวท าให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรง (Harmful Interference) ต่อสถานีวิทยุคมนาคมอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุญาตไว้
แล้ว ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด าเนินการแก้ไขการรบกวนโดยพลันหรือระงับการออกอากาศทันที 

๓. หากแผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง ระบบ 
AM ระบบ FM และระบบดิจิตอลข้ึนใหม่ ไดป้ระกาศใช้แล้วและอาจมีผลกระทบท าให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบก ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM บางสถานี
ต้องท าการปรับเปลี่ยนความถ่ีวิทยุตามที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งานไว้เดิม โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก 
จะต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะก าหนดข้ึน 

๔. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดสุโขทัย ระบบ FM ของ
กองทัพบก ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ กสทช. ก าหนดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๓ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต            

รายปีและยกเว้นเงินเพ่ิม ส าหรับรอบปีบัญชี ๒๕๕๖ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ยกค าร้องขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ๒๕๕๖ และเงินเพิ่มของ

บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
๒.  ให้ ปส.๒ และ มส. ด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

ตามมติ กสท. ที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
 

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ          
คลื่นความถี่ 102.50 MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ มีการโฆษณา                 
ซึ่งไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ 

คลื่นความถ่ี 102.50 MHz ประเภทกิจการสาธารณะ เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ขององค์กร 
บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการสาธารณะ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ ต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยาต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาละคร 
เรื่อง แฝดล่องหน ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง  7 HD   
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 HD 
ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครแฝดล่องหน จากเดิมที่เป็นระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับ
ผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี       
ควรได้รับค าแนะน า) และหากบริษัทฯ จะน ารายการ ดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ในช่วงเวลาของระดับ ท 
(รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรี่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการ ในคณะ 

อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ดังนี้ 



๗ 
 

 
๑.  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
 ๑.๑   ให้ พลต ารวจโทสุรพล ทวนทอง พ้นจาก อนุกรรมการ 
 ๑.๒  ให้แต่งตั้ง พลโทศักดา แสงสนิท เป็น อนุกรรมการ 
๒.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 
 ๒.๑  ให้ นายอ านวย โชติกุล พ้นจาก อนุกรรมการ 
 ๒.๒  ให้แต่งตั้ง นายกิตตินันท์ ขาวสุทธ์ิ เป็น อนุกรรมการ 
๓.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๓.๑  ให้ พลโทศักดา แสงสนิท และนายกิตตินันท์ ขาวสุทธ์ิ พ้นจาก อนุกรรมการ 
 ๓.๒  ให้แต่งตั้ง พลต ารวจโทสุรพล ทวนทอง และนายอ านวย โชติกุล เป็น 

อนุกรรมการ 
 
วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนด

ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
และพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการพิจารณา และตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถ่ี และการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยทุกหน่วยงานมีการใช้
คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒.  กรณี บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) คลื่นความถ่ี FM 105.50 MHz มีการใช้งาน
คลื่นความถ่ี และมีการท าสัญญาสัมปทานให้กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓ เป็นกรณีที่ กสท. ได้เคยมีมติว่าสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นการก าหนด
ระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งานคลื่นความถ่ีจึงก าหนดตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีข้อ ๘.๒.๑ ซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง 

๓.  กรณีกิจการกระจายเสียงที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จ านวน ๒๗ หน่วยงาน ๕๓๗ คลื่นความถ่ี ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถ่ีไว้ 
กสท. เห็นควรก าหนดให้ระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งานคลื่นความถ่ีมีระยะเวลาจนถึงระยะเวลาสูงสุดที่
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีข้อ ๘.๒.๓.๑ 

๔.  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่ประสงค์จะคืนคลื่นความถ่ี
ก่อนระยะเวลาในข้อ ๒ และข้อ ๓ สามารถด าเนินการได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ กสทช. น าคลื่นความถ่ีดังกล่าว  
ไปจัดสรรใหม่  

๕.  น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ต่อไป  
 
 



๘ 
 

 หมายเหตุ     
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

บริการสาธารณะ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาเพิ่มเติม กรณีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ  
 
วาระที่ ๔.๙ แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ในระบบ

ดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ี ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาเพิ่มเติม กรณี การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่ ๑  
 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ แนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เน่ืองจาก

ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
(ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์  

ในกรณีพิพาทการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อถือปฏิบัติตามแนวทางตามข้อ ๑ 
 
  หมายเหตุ     

๑. กสทช.  ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ขอระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล กับ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด และบริษัท วอยช์ทีวี 
จ ากัด (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เสนอแนวทางการเยียวยา         

ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ แล้วเสนอ กสท. พิจารณาอีกครั้ง 
 

  หมายเหตุ    ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ต้องเสนอรายการตามมติ กสท . นัดพิเศษ                  
ค รั้ ง ที่  ๑ /๒๕๕๙  เ มื่ อ วั นพ ฤหั ส บดี ที่  ๑๓  ตุ ล าคม  ๒๕ ๕๙  แล ะ นั ดพิ เ ศษ  ครั้ ง ที่  ๒ /๒๕๕ ๙                                    
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  

 
 
 
 


