
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ 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.      พันตรีโกเมธ ประทีปทอง                                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 

๙.        นายสมบัติ ลีลาพตะ                                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         
๑๐.    นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.    นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                               ติดภารกิจ 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธาน กสท. 



๒.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
                                                       และกิจการโทรทัศน์ 

๓.        นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ ์                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 

๔.        นายกีรติ อาภาพันธุ ์                              รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๕.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                   รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากร      กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖.        นางปริตา วงศ์ชุตินาท                            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
และโทรทัศน ์

๗.        นางรัตนากร ทองส าราญ                         รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นายภูษิต มุ่งมานะกิจ                          ผู้บริหารระดับต้น 

๙.        นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง                       ผู้บริหารระดับต้น 

๑๐.    นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๑.    นางธันยพร เปาทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นายภูมิภัส พลการ                               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นางกนกวรรณ ศรีชัยชนะ                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นายวิทวัส ปิยวรรณวงศ ์                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๕.    นางธันยพร เปาทอง                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๖.    นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๗.    นายตรี บุญเจือ                                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๘.    นายบัญชา พืชจันทร ์                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๙.    นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๒๐.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๑.    นาวสาวทิวาพร ทองเล็ก                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๒๒.    นางสาวจงสุภา ปิ่นตาดวง                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

๒๓.    นายพิชัย ร่วมภูมิสุข                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๔.    นายมัทฐิชัย พับบรรจง                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๕.    นายดนัย ศีลบุตร                                 พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๖.    นายปัญญ์ จันทร์ลออ                             พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๗.    นายทนุพงศ์ ขันติกุล                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๘.    นางสาวรลักษณ์ ตันติมังกร                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๙.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๓๐.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๓๑.    นางนันท์นภัส ปัญญา                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 



  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันท่ี   ๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มติท่ีประชุม     ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม         

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

         มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

         

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑         รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๖         (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

  

วาระที่ ๓.๒          ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล(กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

            มติท่ีประชุม     ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๓          สถิติเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (กส.)) 
            มติท่ีประชุม     ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๔          รายงานผลการด าเนินคดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital) (กลุ่มงานก ากับดูแล

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 



            มติท่ีประชุม     ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๕          ยุติเร่ืองร้องเรียนกรณีองค์ประกอบไม่ครบ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 
            มติท่ีประชุม     ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามที่ กสท. ได้เคยมีแนวนโยบาย

เรื่องดังกล่าว 

  

ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑         ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล(กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ท่ีปรับแก้แล้ว เพื่อน าไปด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ ต่อท่ีประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ เมื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากมี
ความเห็นเพิ่มเติม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุม กสท. ในวันจันทร์ ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อ
พิจารณา และให้น าเสนอเพิ่มเติม ต่อท่ีประชุม กสทช. ต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระที่ ๔.๒         ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ... (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า 
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.... โดยให้ตัดข้อ ๑๑ (ข) (๗) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตาม   มาตรา ๒๗ (๒๔) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นมอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

วาระที่ ๔.๓         สรุปผลการประชุม Focus Group เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช.  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลาการคืนคลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/    กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓  (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม         รับทราบสรุปผลการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเห็นชอบต่อ
ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างระเบียบ กสทช.ฯ เสนอ 
กสทช. เพื่อขอรับความเห็นชอบ แล้วเสนอประธาน กสทช. ลงนามก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๔          สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างระเบียบ กสทช.เร่ือง การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ



โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
กิจการ      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง    การ
ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ โดยให้ปรับแก้ไขร่างระเบียบ 
กสทช.ฯ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและร่าง
ระเบียบ กสทช.ฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตาม  มาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระที่ ๔.๕         การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

            มติท่ีประชุม         เห็นชอบการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๖ จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๖ ราย ดังต่อไปนี ้

(๑)      ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๑๒๗ ราย 

(๒)      ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๒๑ ราย 

(๓)      ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๑๘ ราย 

ทั้งนี้ อนุญาตให้ผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๖๖ ราย มีสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ๑ 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

วาระที่ ๔.๖         การขอขยายระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความ
จ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ คร้ังท่ี ๑ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

                            มติท่ีประชุม     อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุ
แห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ ครั้งท่ี ๑ ของ ๓ หน่วยงาน คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองทัพเรือ และให้ส านักงาน กสทช.แจ้งมติดังกล่าวให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองทัพเรือ ทราบต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๗      การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมการทหารสื่อสาร (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม         

๑. อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๑๓๐๕ กิโลเฮิรตซ์ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๒.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามที่ขอ  ทั้งนี้ หากสถานี
วิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๒.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.สถานีอ่ืนท่ีด าเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ใช้บังคับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๒.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ต้อง



ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๒. ให้กรมการทหารสื่อสารแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นในการถือครองและใช้ประโยชน์ 
คลื่นความถี่ ในส่วนรายละเอียดขอบเขตพื้นท่ีการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๔ (๑) ๔) (ช) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครอง
คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
  

วาระที่ ๔.๘     การด าเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างหนังสือแจ้งตอบประธานสภาผู้แทนราษฎร ต่อข้อหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เสนอประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้ง
ตอบดังกล่าว  

  

วาระที่ ๔.๙     โครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของกองทัพบก โดย
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล 
(จส.) /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. อนุญาตให้กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ใช้คลื่นความถี่ช่อง ๓๖ (๕๙๐- ๕๙๘ MHz) 

และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจ านวน ๑ สถานี ในโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 เพื่อ
การทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยมีเง่ือนไขการอนุญาต ดังนี ้

(๑) ให้ใช้ความถี่วิทยุท่ีได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต 

(๒) ให้รายงานผลการทดสอบโดยละเอียดแก่ส านักงาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งด าเนินการให้
เป็นตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ข้อก าหนดทางเทคนิคต้องเป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนดและเครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้
ในโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. ก าหนดและต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. 

(๔) ให้ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต
จากคณะกรรมการ ตามอัตราแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 

(๕) ให้วางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นจากการทดลองหรือทดสอบในอัตราร้อย
ละ ๕ ของมูลค่าโครงการ โดยส่งเงินค่าประกันความเสียหายดังกล่าวให้แก่ส านักงาน กสทช. เป็นหนังสือ         ค้ าประกัน 
(L/G)  จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ี
ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้ วิธีการคิดมูลค่าโครงการให้ประมาณการจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่มูลค่าของอุปกรณ์ที่จะ
น ามาใช้ในโครงการ ค่าสถานท่ีทดลอง และค่าบุคลากร หรือประมาณการจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าเข้าอุปกรณ์ รวม
เป็นมูลค่าโครงการ ๓๕,๒๕๐,๐๘๐ บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) 

๒. อนุญาตให้น าเข้า มี ใช้ ตั้ง เครื่องวิทยุคมนาคมตามรายละเอียดในภาคผนวก ง.ของรายงานการ
ประเมินโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลDVB-T2 ของกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก เพื่อน ามาใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตตาม ๑. โดยไม่ถือว่าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวผ่านการทดสอบรับรอง



ตัวอย่าง ตามระเบียบส านักงาน กสทช. เว้นแต่คณะกรรมการ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตตาม ๑ แล้ว ให้
น าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรภายใน ๑๕ วัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓. ให้การด าเนินโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 อยู่ในก ากับดูแล
ของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ กสทช. แต่งตั้ง 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตาม ๑.- ๓. ให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทราบ 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๑๐    ผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่ม
งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ 

  

วาระที่ ๔.๑๑  ปฏิญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในงานมหกรรมรวม
พลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    ด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

มติท่ีประชุม         ทราบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระที่ ๔.๑๒       สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทย
วอริเออส์ปีที่ ๒ ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.))                        

มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ดังนี ้
  ๑. เนื้อหาระหว่างการออกอากาศไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ควรระมัดระวังเนื้อหารายการที่อาจน าไปสู่ความ

คิดเห็นท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แม้ว่าเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม 
  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ร่างหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 

๑๑) เพื่อให้ระมัดระวังการเสนอเนื้อหารายการ โดยร่างหนังสือดังกล่าวให้เสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาก่อน 
  อน่ึง กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ท าความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาแนบประกอบวาระ 

ที่ ๔.๑๒ ตามเอกสารแนบ ๒ 
  

วาระที่ ๔.๑๓       บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับองค์กร DCAF – Geneva 
Centre for Democratic Control of Armed Forces กรุงเจนีวา ประเทศ



สวิตเซอร์แลนด์ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการลงนามและบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. ร่วมกับ
องค์กร DCAF – Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วย
เห็นว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับภารกิจของ กสท. และเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ     กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

  

วาระที่ ๔.๑๔       การพิจารณาแนวทางการรับเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับ
ดูแลกันเอง / กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

มติท่ีประชุม         การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยเคร่งครัด 

  

วาระที่ ๔.๑๕       (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่ส าคัญ 
พ.ศ. ... (วาระต่อเนื่อง) (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.) 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. จัดท า Focus group ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาท่ีส าคัญ พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

  
วาระที่ ๔.๑๖       การทบทวนการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท.    (กลุ่ม

งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. ดังนี ้
๑. การยกเลิกคณะอนุกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีลุล่วงแล้ว จ านวน ๓ คณะ 
๒. เปลี่ยนช่ือคณะอนุกรรมการ จ านวน ๑ คณะ 
๓. ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานออกไปจนถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จ านวน ๒ คณะ 
๔. ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันท่ีครบก าหนด และแก้ไขขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ี จ านวน ๑๕ คณะ 
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ 
ทั้งนี้ หากกรรมการ กสท. ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม ให้ด าเนินการ

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยท าหนังสือแจ้งให้ส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการและให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่
ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

อน่ึง กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เห็นด้วยกับหลักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอนุกรรมการตามวาระนี้แต่ขอ
ยืนยันการสงวนความเห็นตามที่เคยสงวนความเห็นไว้กรณีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑           เร่ืองอ่ืนๆ 

            วาระที่ ๕.๑         การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๑๒๐/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ



โทรทัศน์ (มส.)) 
มติท่ีประชุม 

๑. มอบอ านาจให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักด ์ 
งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี

๒. มอบอ านาจให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักด์ งามสง่า นาย
สมบัติ ลีลาพตะ นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ และนางสาวปริตา วงศ์ชุตินาท เป็นผู้รับมอบอ านาจในการชี้แจงการไต่สวนของ
ศาล  

  

วาระที่ ๕.๒         การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑. มอบอ านาจให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักด ์ 

งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี

๒. เห็นชอบแนวทางการท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระที่ ๕.๓         การขอขยายระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุ 
แห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ คร้ังท่ี ๑ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม         อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุ
แห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ ครั้งท่ี ๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๓ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

วาระที่ ๕.๔         ขอหารือกรณีการยุติออกอากาศรายการละครของสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓  (กสทช. สุ
ภิญญา         กลางณรงค์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน)) 

มติท่ีประชุม         ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุม กสท. ต่อไป 

  
เลิกประชุมเวลา                ๑๓.๐๐ น. 

  
 


