
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๕/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร “Eurovision Academy Master 
Class : Building a Digital Media Literacy Strategy” ในระหว่าง
วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงสตาร์เรดิ
โอ ๑๐๖ นครสวรรค์ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๐๐  MHz จังหวัด
นครสวรรค์ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 



หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจาก
ส านักงาน กสทช. : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑ ราย : คณะอนุกรรมการกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)  

๔.๕   แนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่
ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ใช้บังคับ ซึ่งมีลักษณะการประกอบกิจการโดยการอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญา : คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้
คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๖   ข้อมูลตอบข้อเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในกิจการทีวีดิจิตอลของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  : กลุ่มงานขับเคลื่อน
กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

๔.๗   บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)   

๔.๘   ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
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                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                            เลขานุการ 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๒.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๗.        นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๘.        นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙.        นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๐.    นางสาวมาริน่า สายนุ้ย                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑.    นายดนัย  ศีลบุตร                               พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๒.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            ลูกจ้าง 
๑๓.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    ลูกจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ไปเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบการประมูลคลื่นความถี่
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ณ อาคาร CAT Tower บมจ. กสท. 
โทรคมนาคม (บางรัก) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการทดสอบระบบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน กสทช. และพนักงานของบมจ. กสท. โทรคมนาคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อย ท าให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนเกิดความมั่นใจต่อการประมูล
ดังกล่าว ซึ่งในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะจัดให้มีการสาธิตและทดลองการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รอบสื่อมวลชน และรอบเสมือนจริงในวันที่ ๑๙ – 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมการทดลองการประมูลเสมือนจริงในวันดังกล่าว เพื่อ
รับทราบภาพรวมของการประมูล 

๒.   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศงานประกาศผลและมอบรางวัล
โครงการ “สั้น | ทัน | สื่อ” การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล ๒ ประเภท 
ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ลานฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประกวดครั้ง
นี้ ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมส่งผลงานกว่า ๒๐๐ ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 
๓๐ ทีมสุดท้ายจนกระทั่งตัดสินรางวัล และผลงานทั้งหมดที่ได้ จะถูกน าไปเผยแพร่ต่อเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การรู้เท่าทันสื่อกับสาธารณะ” เพ่ือส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป ให้ตื่นตัว มี
ความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่ออย่าง 
เท่าทันและหลากหลายในยุคดิจิตอล 

๓.   กสทช. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์   ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหวัดล าปาง 

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          



วาระท่ี ๓.๒    รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร “Eurovision Academy Master Class : 
Building a Digital Media Literacy Strategy” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 

  

วาระท่ี ๔.๒    การพิจารณาค าร้องขอย้ายท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงสตาร์เรดิโอ ๑๐๖ 
นครสวรรค์ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๐๐ MHz จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสตาร์เรดิโอ ๑๐๖ นครสวรรค์  
คลื่นความถี่ ๑๐๖.๐๐ MHz จังหวัดนครสวรรค์ จากท่ีเดิม เลขที่ ๑๓๑๑/๕๘ หมู่ ๑๐ ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง เลขท่ี ๓๑๓/๑๗ ถนนสวรรค์วิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ (ละติจูด : ๑๕° ๔๑’ ๓๖”N , ลองจิจูด ๑๐๐° ๗’ ๑๙” E) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) ให้ส านักงาน กสทช. เขต ยืนยันผลการตรวจสอบในพ้ืนที่ที่ตั้งใหม่ของสถานีว่าไม่เกิดการ 
ผสมคลื่น (Intermodulation) และไม่เกิดการรบกวนภายหลังการย้ายที่ตั้งใหม่ 

(๒) การย้ายที่ตั้งของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับผลการตรวจสอบ
เครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบเครื่องส่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓) เมื่อสถานีย้ายที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาต 
ให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

(๓.๑)  ความถี่ท่ีใช้ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องเป็น
ความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ ๑๐๖.๐๐  MHz 



(๓.๒)  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากพ้ืนดินที่ตั้งถึงจุดก่ึงกลาง
ของระบบสายอากาศ ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ 
ต้องมีค่า 
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากส านักงาน หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. 

(๓.๓)  ความเข้มของสัญญาณวัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศจากที่ตั้งสถานี
โดยรอบ จะต้องมีค่า ๕๔ dBµv/m โดยวิธีการวัดความเข้มสัญญาณให้เป็นไปตามITU-R Rec.P.1546    

(๓.๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

(๓.๕)  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวนคลื่น
ความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

(๓.๖) เมื่อได้รับอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานีแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้ง
สถานีดังกล่าว ต้องจัดส่งภาพถ่ายสถานี เสาอากาศและสายอากาศ ห้องส่ง ของที่ตั้งสถานีใหม่และกรณีที่ตั้ง
สถานีใหม่มิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นค าร้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินที่ตั้งสถานีหรือสายอากาศ ให้จัดส่งเอกสาร หนังสือ 
หรือสัญญาเช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งสถานีและสายอากาศ โดยมีระยะเวลา
เช่าหรือให้ใช้มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี มายังส านักงาน กสทช. ส่วนกลางเพ่ือยืนยันการอนุญาตให้ตั้งสถานี  

  

วาระท่ี ๔.๓    ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาค าขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      



๑.   ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการที่อยู่ในระหว่างการยื่นและแก้ไขเพ่ิมเติม
เอกสาร  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากส านักงาน กสทช. 
โดยให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการที่อยู่ในระหว่างการยื่นและแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร   สามารถออกอากาศ
ไปพลางก่อนจนกว่า 
จะครบก าหนดเวลาข้างต้น และให้ส านักงาน กสทช. สรุปรายชื่อสถานีที่มิได้ด าเนินการแก้ไขเอกสารให้
ครบถ้วน 
ภายในก าหนดเวลา  เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือด าเนินกระบวนการตามประกาศฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือบริหาร
จัดการสถานีผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ   และให้กระบวนการพิจารณาค าขอตลอดจนการออก
ใบอนุญาตเป็นไป 
โดยความเรียบร้อย 

๒.   ให้ผู้ยื่นค าขอที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑ 
ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. มีอ านาจด าเนินกระบวนการทางปกครองกับผู้ยื่นค าขอขยาย
ระยะเวลาการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการที่มิได้ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามขั้นตอน และรายงานผล
การด าเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบต่อไป  

  

วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน 
๑ ราย (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และอนุญาตให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑ ใบอนุญาต ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ โดยให้ก าหนดเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๕    แนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ ซ่ึงมีลักษณะการ
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา (คณะอนุกรรมการพิจารณา
ความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 



มติที่ประชุม      มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  

หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกต ตามบันทึกท่ีแนบ 

  

วาระท่ี ๔.๖    ข้อมูลตอบข้อเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ใน
กิจการ 
ทีวีดิจิตอลของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วุฒิสภา (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ 
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กรณีเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการทีวี
ดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้เพ่ิมเติมประเด็นตามความเห็นของ กสทช. สุภิญญา  กลาง
ณรงค์ ด้วย 

  

  

วาระท่ี ๔.๗    บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบ บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล ระหว่างส านักงาน กสทช. กับหน่วยงานราชการและเอกชนตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจตามข้อ ๑.  
  
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์   

มีข้อสังเกต ตามบันทึกท่ีแนบ 

  

วาระท่ี ๔.๘    ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการประมูลคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ



ระดับชาติ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)/ กล่ม
งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
การดูแลกันเอง (สส.)) 

มติที่ประชุม      
๑.   เห็นชอบ วัน เวลา สถานที่ และระบบการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังนี้ 
ล าดับหมวดหมู ่ วันท่ีประมูล ก าหนดเวลา

โดยประมาณ 
สถานท่ีจัดการประมูล 

๑. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ๒๖ ธ.ค. ๕๖ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อาคาร CAT Tower บมจ. 
กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) 
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

๒. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัด
ปกต ิ

๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ 
น. 

๓. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ๒๗ ธ.ค. ๕๖ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๔. หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการประกาศ วัน เวลา สถานที่จัดประมูลฯ ต่อไป  
๒.   เห็นชอบร่างหลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และการมอบหมายบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จัดการประมูล (ฉบับปรับปรุง) โดย
ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นในที่ประชุม กสท.  

๓.   เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานระหว่างการประมูล และการจัดท าซองบรรจุ
Username/รหัสผ่านและซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล 

๔.   เห็นชอบร่างข้อตกลงรักษาความลับ ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดการประมูล และบุคคลที่
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่บริเวณ หรือชั้นของอาคารที่เป็นที่ตั้งของห้องควบคุมการประมูล หรือห้องประมูล โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นในที่ประชุม กสท. 

๕.   เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

  
หมายเหตุ : รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


