
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าประชุม 
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 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์                                     
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                         ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๒.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                                   ติดภารกิจ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                           ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางสาว ศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

๓.        นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิทัล 

๔.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๖.        นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางเพ็ญพร ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒.    นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวเนติมา คงแคล้ว                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗.    นายผลเศรษฐ์  กริชติธายาวุธ                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.   ขอบคุณส านักงาน กสทช. ที่ได้จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างความ

สามัคคีเพ่ือวางแผนด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีม” ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ า บีชรีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และเกิด
ประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 

๒.   การประชุมชี้แจงแก่ผู้ซื้อเอกสารการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ 

ทางธุรกิจระดับชาต ิเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ซื้อเอกสารได้รับรายละเอียดที่

ครบถ้วนขึ้นตามล าดับ ขอให้ส านักงาน กสทช. สรุปผลการประชุมชี้แจงฯ และเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบ

ด้วย 

๓.   ขอให้ส านักงาน กสทช. สรุปผลการด าเนินการเปิดคลินิกให้ค าปรึกษาในลักษณะตัวต่อตัว

เป็นกรณีเฉพาะ ส าหรับผู้ซื้อเอกสารการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ   

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบด้วย 



  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๓๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑.   เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ ท้ายมติท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ “...ระหว่างวันที่ ๒๒ – 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖” 

๒.   แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เป็นดังนี้ 
“๑.   อนุมัติรายชื่อบุคคลให้เข้าร่วมการประชุม Diversity Media and ICT Forum – 

Information Exchange and Networking Sessions on Information and Communication 
Technology (ICT) and Media Inclusion of Women, Girls and Persons with Disabilities ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้ 

    ๑.๑   นายต่อพงศ์  เสลานนท ์
    ๑.๒   ผู้แทนกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (รส.) ๑ คน 
    ๑.๓   ผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ (ชส.) ๑ คน 
๒. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจัดท ารายงานเป็นเอกสารสรุปผลการ

ประชุมเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบด้วย 
  

หมายเหตุ : รับรองมติระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๖  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

          มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    รายงานผลการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นและสรุปแนวทางการพิจารณาความ
จ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่ และก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่
(คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓))  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  



วาระท่ี ๓.๓    กรมประชาสัมพันธ์ขอปรับเปลี่ยนผังรายการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง
รายการ DR. TV (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๔    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กรณีหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ค่าเช่าใช้บริการย้อนหลัง ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ 
เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) โดยผ่านบริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จ ากัด (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))  

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ 
                                                               

วาระท่ี ๔.๒    พิจารณาค าร้องของสถานีวิทยุกระจายเสียงนิวเวฟ ความถี่ ๘๗.๕๐ MHz จังหวัด
ร้อยเอ็ด กรณีไม่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบตามค าร้องและให้สิทธิแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงนิวเวฟ ความถ่ี 
๘๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ  

๒. เห็นชอบการก าหนดเงื่อนไขการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการของนางวัลภา ไวยะรา
บุตร โดยต้องให้นางวัลภาฯ เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการสถานี เช่น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และต้อง
เป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดของนิติบุคคลนั้น
ตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ  

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้นางวัลภาฯ ทราบต่อไป 

                       

วาระท่ี ๔.๓    การพิจารณาแนวทางช้ีแจงต่อข้อเรียกร้องของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ฯ     กรณีการออกประกาศ เรื่อง วิทยุชุมชนเชิงประเด็น และการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 



มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการชี้แจงต่อข้อเรียกร้องของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน
ฯ กรณีการออกประกาศ เรื่อง วิทยุชุมชนเชิงประเด็น และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมประเด็นตามความเห็นของ กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ และ กสทช. พัน
ต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า ด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๔    การขอตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. กรุงเทพมหานคร ระบบ 
เอฟ.เอ็ม. ส ารองท่ีอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒) 

มติที่ประชุม      อนุญาตให้ตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท ระบบ เอฟ.เอ็ม. 
เพ่ือส ารองการออกอากาศที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๑๙๙ ถ.พระราม ๔ แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ (ละติจูด : ๑๓°๔๒’๕๑.๐๐’’N , ลองจิจูด ๑๐๐°๓๔’๑๙.๐๐’’E) โดยมีขอบเขตเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาต ดังนี้ 

๑.   ความถี่ออกอากาศ ๑๐๕.๕๐ MHz 
๒.   ระบบการออกอากาศ เอฟ.เอ็ม. สเตอริโอ 
๓.   ประเภทโพลาไรเซชั่นของสายอากาศ แบบวงรี (Elliptical Polarization) 
๔.   ก าลังส่งไม่เกิน ๒๐ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรเซชั่น 
๕.   ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๖๓.๕๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินที่อาคารมาลีนนท์

ตั้งอยู่ถึงจุดก่ึงกลางของระบบสายอากาศ 
๖.   ให้ส ารองการออกอากาศเฉพาะในกรณีที่สถานีเครื่องส่งหนองแขม ถ.เพชรเกษม แขวง

หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เกิดเหตุขัดข้องท าให้ไม่สามารถออกอากาศกระจายเสียงได้เท่านั้น 
๗.   เมื่อมีการออกอากาศ ณ.สถานีส ารอง จะต้องแจ้งให้ทางส านักงาน กสทช. ทราบภายใน

ระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ออกอากาศ 
๘.   หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีที่ใช้ส ารองดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวน

คลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ



ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ สถานี

วิทยุกระจายเสียง   

อ.ส.ม.ท ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz กรุงเทพฯ จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการ

แพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน ทันทีท่ีได้รับแจ้ง 
๙.   ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 

กสทช./กสท. จะประกาศก าหนดในภายหลัง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  

วาระท่ี ๔.๕    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสท. (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบโครงร่างรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสท.ตามท่ีส านักงาน 
กสทช.เสนอ 

๒.   เห็นชอบแผนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสท. 

๓.   ให้เพ่ิมเติมสรุปแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ไว้เป็น
ภาคผนวก 

๔.   มอบหมายส านักงาน กสทช. น ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสท. 
บรรจุไว้ในรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๖ ของ กสทช. ด้วย 

  

วาระท่ี ๔.๖    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
กรณีขอให้ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์
คืน  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  
/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      



๑.   เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เร่งคืนเงินค่า
ประกันอุปกรณ์คืน 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการออกประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญา 
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ...เพ่ือให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

  

วาระท่ี ๔.๗    การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
กรณีการเรียกเก็บค่าบริการค้างช าระและได้รับหนังสือแนะน าช่องรายการ
ล่วงหน้าล่าช้า  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  
/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

มติที่ประชุม      

๑.   เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการ 
ค้างช าระและส่งหนังสือแนะน าช่องรายการล่วงหน้าล่าช้า 

๒.   เห็นควรให้ข้อแนะน าแก่ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญผู้แทน บริษัท ทรูฯ มาชี้แจง  

  

วาระท่ี ๔.๘    ขอขยายเวลาใบอนุญาตโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล DVB-T2 ของกรมประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑. เห็นชอบการขยายเวลาใบอนุญาตโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล DVB-T2 ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อไปอีก ๖ เดือน โดยให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามต าแหน่งและเงื่อนไขที่ก าหนดใน ประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการรับสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

                   ๒. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการทดสอบและปัญหาอุปสรรคของโครงการทดลองแพร่
ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  DVB-T2 ของ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่าง เมษายน ๒๕๕๖ ถึง 
ตุลาคม ๒๕๕๖ 



                   ๓. ให้ กรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการขออนุญาตให้น าเข้า มี ใช้ ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมใน
โครงการก่อนการด าเนินโครงการ ตามประกาศมาตรฐานทางด้านเทคนิคท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด   

  

วาระท่ี ๔.๙    ขอขยายเวลาใบอนุญาตโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล DVB-T2 ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

  

มติที่ประชุม      
                   ๑. เห็นชอบการขยายเวลาใบอนุญาตโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล DVB-T2 ของบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๖ เดือนโดยให้ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามต าแหน่งและเงื่อนไขที่ก าหนดใน ประกาศ 
กสทช. เรื่อง  
แผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการรับ
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

๒. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการทดสอบและปัญหาอุปสรรคของโครงการทดลองแพร่
ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  DVB-T2 ของ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ระหว่าง เมษายน 
๒๕๕๖ ถึง ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓. ให้ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการขออนุญาตให้น าเข้า มี ใช้ ตั้งเครื่องวิทยุ
คมนาคมในโครงการก่อนการด าเนินโครงการ ตามประกาศมาตรฐานทางด้านเทคนิคท่ีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด  

  

วาระท่ี ๔.๑๐ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอให้จัดเวทีสาธารณะ (กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ กสท. ยินดีให้ผู้แทน สรส.เข้าพบปะเพ่ือหารือ
และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ กสท.ได้โดยตรง 

  
วาระท่ี ๔.๑๑  (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 



มติที่ประชุม      เห็นชอบข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติเห็นชอบ และที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุม  

  

วาระท่ี ๔.๑๒  ข้อเสนอจากการประชุมเสวนาเรื่อง เสรีภาพกับการใช้กฎหมายก ากับดูแล  
(กสทช.สุภิญญา กลางณรงค)์ 

มติที่ประชุม      ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พิจารณาและเสนอ
ความเห็น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  

วาระท่ี ๔.๑๓ การอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
(กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานที่เก่ียวข้องน าไปสรุป
รายละเอียดทั้งหมดพร้อมความเห็นแล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพ่ือพิจารณาในการประชุม กสท. ครั้งถัดไป 

  

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    การตอบข้อหารือของบริษัท จันทร์ ๒๕ จ ากัด (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบหนังสือแจ้งตอบบริษัท จันทร์ ๒๕ จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ 

  
วาระท่ี ๕.๒    การตอบข้อหารือของผู้ท่ีขอหารือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) /กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุใน
ระบบดิจิทัล (จส.) /กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.) /กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
(สส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบแนวทางการตอบข้อหารือตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้  ให้น า
หลักการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้ในการตอบ 
  



เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๕ น. 
 


