
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน ์                                                                                  ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ ์  มานะกิจ                                                                             กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า                                                                           กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 
๖.   นายประเสริฐ   อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓                      
๙.    นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๐. นางสาวนนทร ี  เหมทานนท์                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                                        ติดภารกิจ 
       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                     
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์  วัชระเกียรติพงษ ์                    เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายสมศักดิ ์  สิริพัฒนกุล                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ 

                                                                 วิทยุในระบบดิจิตอล 
๓.        นางรัตนากร   ทองส าราญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 

                                                                 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔.        นายเมธา   จันทร์หล้าฟ้า                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสาวกฤติพร   ศรียะพันธ์                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๖.        นางสาวจงสุภา   ปิ่นตาดวง                                พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๗.        นายดนัย   ศีลบุตร                                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๘.        นางสาววันทนีย ์  วริยานันทกุล                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๙.        นางนันท์นภัส   ปัญญา                                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๐.    นางสาวภรภัทร   พิริยานสรณ ์                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๑.    นางสาวมณีนุช   อ่อนกัน                                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 



  
เร่ิมประชุม                                  ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประขุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในเดือนเมษายน
เป็นเดือนที่มีวันหยุดเป็นจ านวนมาก ก าหนดการประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนไป จึงขอให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมทั้ง 
การประชุม กสท. และ กสทช. น าเสนอวาระการประชุมเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาให้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ และให้ค านึงถึง
ระยะเวลาที่กรรมการ กสท. จะได้ใช้เวลาพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วย 
                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                        รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒         ค าสั่งศาลปกครองในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๙๙/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 
(มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
            วาระที่ ๔.๑         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ จ านวนท้ังสิ้น ๕๐ ราย ดังปรากฏรายชื่อตาม
บัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
                        

วาระที่ ๔.๒         เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) และเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน ผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอ        
  

            วาระที่ ๔.๓         เร่ืองแต่งต้ังคณะท างานพิจารณารายการตอบโจทย์ประเทศไทย “สถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ตอน ๑ - ๕ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.) 

                                    มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายการตอบโจทย์ประเทศไทย 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให้ปรับแก้อ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 



  
            วาระที่ ๔.๔         ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปสื่อในทีวีดิจิตอล

สาธารณะ : รูปแบบที่ควรจะเป็น” (ส านักงาน กสทช.) 
                         มติท่ีประชุม        ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวบรวมเรื่อง
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะในระบบดิจิตอล เพื่อน ามาพิจารณากลั่นกรองร่วมกัน
พร้อมท าข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 
  
            วาระที่ ๔.๕         การขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา (ส านักงาน กสทช.) 
                        มติท่ีประชุม         ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รส. บส. ปส.๑ – ๓ และ ดส. น า
ข้อเสนอไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  
            วาระที่ ๔.๖         โครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของ บริษัท อสมท 

จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                                มติท่ีประชุม         อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ส าหรับโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของบริษัท อส
มท จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีเง่ือนไขการอนุญาตดังนี ้

๑. อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ใช้ความถี่ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมจ านวน ๗ สถานี ใน
โครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2                                                                  

    พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ช่อง ๔๐ ความถี่ ๖๒๒ – ๖๓๐MHz 
พื้นที่ จ.ขอนแก่น           ช่อง ๔๔ ความถี่ ๖๕๔ – ๖๖๒ MHz 
พื้นที่ จ.ล าปาง              ช่อง ๓๒ ความถี่ ๕๕๘ – ๕๖๖ MHz 
พื้นที่ จ.นครราชสีมา       ช่อง ๓๐ ความถี่ ๕๔๒ – ๕๕๐ MHz 
พื้นที่ จ.สุโขทัย              ช่อง ๓๓ ความถี่ ๕๖๖ – ๕๗๔ MHz 
พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธาน ี      ช่อง ๔๐ ความถี่ ๖๒๒ – ๖๓๐ MHz 
พื้นที่ จ.ภูเก็ต                ช่อง ๔๓ ความถี่ ๖๔๖ – ๖๕๔ MHz 

ทั้งนี้ การใช้งานความถี่วิทยุส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องสอดคล้องกับ
ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยในช่วงการทดลองแพร่ภาพ
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 สามารถใช้สถานท่ีตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามที่ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) ได้เสนอมาเป็นการช่ัวคราว             

๒. ให้ใช้ความถี่วิทยุท่ีได้รับอนุญาต เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต ข้อก าหนด
ทางเทคนิค  มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในโครงการต้องเป็นไปตามที่ กสทช.ประกาศก าหนด และต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. 

๓. ให้รายงานผลการทดสอบโดยละเอียดแก่ส านักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็น
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างส านักงาน กสทช. กองทัพบก  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
และ กรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงเงื่อนไขที่ กสท./กสทช. ก าหนด และประกาศหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                        ๔. ข้อก าหนดทางเทคนิคต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด และเครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้ใน
โครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. ก าหนดและต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. 
                        ๕. ให้ผู้ได้รับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ตามอัตราแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 



๖. ให้ผู้ได้รับอนุญาตวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลองหรือทดสอบใน
อัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าโครงการ โดยส่งเงินค่าประกันความเสียหายดังกล่าวให้กับส านักงาน กสทช. เป็นหนังสือค้ าประกัน 
(L/G) จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินหรือเงินสด ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
                        ทั้งนี้ วิธีการคิดมูลค่าโครงการ ประมาณการจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ มูลค่าของอุปกรณ์ที่จะ
น ามาใช้ในโครงการ ค่าสถานท่ีทดลอง และค่าบุคลากร หรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าเข้าอุปกรณ์ รวมเป็น
มูลค่าโครงการ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

๗. ให้การด าเนินโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  DVB-T2 ของบริษัท อส
มท จ ากัด (มหาชน) อยู่ในก ากับดูแลของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ท่ี กสทช. แต่งตั้ง 

๘. ทั้งนี้ เนื่องจากรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างการจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ตามประกาศมาตรฐานทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด จึงเห็นควรให้ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการขอ
อนุญาตให้น าเข้า มี ใช้ ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมในโครงการก่อนการด าเนินโครงการต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๖ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
            วาระที่ ๔.๗         โครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของ บริษัท สามารถ

ดิจิตอลทีวี จ ากัด (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงาน
มาตรฐานเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         
๑. ให้บริษัท สามารถดิจิตอลทีวี จ ากัด ด าเนินการทดลองหรือทดสอบร่วมกับหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการช่ัวคราวเรียบร้อยแล้ว 

  ๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ให้ด าเนินการทดลองหรือทดสอบร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๘         โครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของกรม

ประชาสัมพันธ ์(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงาน
มาตรฐานเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /  กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ส าหรับโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของกรม
ประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ให้มีเง่ือนไขการอนุญาตดังนี ้

๑. อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ใช้ความถี่ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี ในโครงการ
ทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2    



พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร  ช่อง ๒๖ ความถี่ ๕๑๐ – ๕๑๘ MHz 
พื้นที่ จ.เชียงใหม่           ช่อง ๔๒ ความถี่ ๖๓๘ – ๖๔๖ MHz 
พื้นที่ จ.ขอนแก่น           ช่อง ๓๖ ความถี่ ๕๙๐ – ๕๙๘ MHz 

                        ทั้งนี้ การใช้งานความถี่วิทยุส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต้องสอดคล้องกับ
ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยในช่วงการทดลองแพร่ภาพ
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 สามารถใช้สถานท่ีตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอ
มาเป็นการช่ัวคราว    
                        ๒. ให้ใช้ความถี่วิทยุท่ีได้รับอนุญาต เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต 

๓. ให้รายงานผลการทดสอบโดยละเอียดแก่ส านักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็น
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการชั่วคราว และบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างส านักงาน กสทช.  กองทัพบก  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และ กรม
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเงื่อนไขที่ กสท./กสทช. ก าหนด และประกาศหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. ข้อก าหนดทางเทคนิคต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด และเครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้ใน
โครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. ก าหนดและต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. 

๕. อนุญาตให้น าเข้า มี ใช้ ตั้ง เครื่องวิทยุคมนาคมตามรายละเอียดในภาคผนวก ค ของรายงานการ
ประเมินโครงการฯ เพื่อน ามาใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑. โดยไม่ถือว่าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวผ่านการทดสอบ
รับรองตัวอย่าง ตามระเบียบส านักงาน กสทช. 
                        เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น เมื่อสิ้นสุดการอนุญาต ตามข้อ ๑. แล้ว ให้น าเครื่องวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรภายใน ๑๕ วัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๖. ให้ผู้ได้รับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ตามอัตราแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 

๗. ให้ผู้ได้รับอนุญาตวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลองหรือทดสอบใน
อัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าโครงการ โดยส่งเงินค่าประกันความเสียหายดังกล่าวให้กับส านักงาน กสทช. เป็นหนังสือค้ าประกัน 
(L/G) จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินหรือเงินสด ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  

            ทั้งนี้ วิธีการคิดมูลค่าโครงการ ได้ประมาณการจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ มูลค่าของอุปกรณ์ที่
จะน ามาใช้ในโครงการ ค่าสถานท่ีทดลอง และค่าบุคลากร หรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าเข้าอุปกรณ์ รวม
เป็นมูลค่าโครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๘. ให้การด าเนินโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของกรม
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในก ากับดูแลของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ท่ี กสทช. แต่งตั้ง 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๘ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
            วาระที่ ๔.๙         ขออนุมัติเดินทางศึกษาดูงานเทคนิค งานระบบการบริหารจัดการ และการก ากับดูแลกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน ์CCTVกลางแห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (ส านักงาน กสทช.) 

                        มติท่ีประชุม         อนุมัติให้คณะบุคคลเดินทางไปศึกษาดูงานเทคนิค งานระบบการบริหารจัดการ และ
การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน ์CCTV กลางแห่งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ดังมีรายชื่อผู้เดินทางตามที่เสนอ และให้เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
ทราบ (เฉพาะกรณีบุคคลภายนอก) 
  



ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ 
                                    ไม่ม ี
  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 
 


