
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๖/
๒๕๕๖                 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

๓.๒   การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑ ช่องรายการ ของ
บริษัท  เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๓.๓   เพ่ือทราบการขอระงับการออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  : กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุ
ศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ าปากผนัง คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๒๕  MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   บริษัท พิเอ็มดี พลัส จ ากัด ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ “ยูทูเพลย์ ทีวี  (You2Play TV)” :



กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) :คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) 

๔.๕   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๖   บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนด
ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์บอกรับเป็น
สมาชิกด้วยเทคโนโลยี MMDS ของกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท 
เวิลด์สตาร์ทีวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  : คณะอนุกรรมการพิจารณาความ
จ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓) 

๔.๗   รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ ระบบ  DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHFช่อง 
๕๘ ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท อินเตอร์
เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  : คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่ม
งานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๘   รายชื่อบุคคลที่จะมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการประมูล
เพ่ิมเติม : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
(จส.) 

๔.๙   มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการประมูลเพิ่มเติม  :กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (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 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวนนทรี   เหมทานนท์                                                            ติดภารกิจ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล                        ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล 

๒.        นายอาคม  สุวรรณรักษา                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๓.        นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.        นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นายชาญณรงค์  มหาราต                        พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นายบัญชา  พืชจันทร์                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๑.    นางสาวพรประภา  วงษ์สนิท                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒.    นางสาวชมพูนุท  สมเจริญ                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓.    นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔.    นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕.    นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป                    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖.    นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ                  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 



๑๗.    นายดนัย  ศีลบุตร                               พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘.    นางสาวมาริน่า สายนุ้ย                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙.    นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุข                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐.    นายมัทฐิชัย  พับบรรจง                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑.    นางสาวปิยวรรณ  ผ่องอักษร                    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒.    นางกัญจน์รัศม ์ ตั้งพงษาพันธุ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓.    นายชินประภา  ปิ่นแก้ว                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔.    นางสาวสุพรรษา  เกตทองส่ง                    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕.    นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ                    พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖.    นายพงศธร  จันอยู่                              พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗.    นางสาวเนติมา  คงแคล้ว                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘.    นางสาวปวรรัตน์  ระเวง                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙.    นางสาวมณีนุช อ่อนกัน                          พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                            ลูกจ้าง 
๓๑.    นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ                    ลูกจ้าง 
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

๑.๑   ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) ได้ไป
ร่วมชี้แจงต่อสื่อมวลชนในการทดลองทดสอบการประมูลคลื่นความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รอบสื่อมวลชน ที่อาคาร  CATทาวเวอร์ บางรัก ซึ่งผลการทดลองก็เป็นไป
ด้วยดี และสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนเป็นอย่างมาก 

๑.๒   ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า  
กสทช.นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์ และกสทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์การทดลองทดสอบการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ ของผู้เข้าร่วมประมูล ที่อาคารCAT ทาวเวอร์ บางรัก ซึ่งผลการทดลองทดสอบก็
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประมูลต่อข้ันตอนการประมูลได้เป็นอย่างดี  

๒.   กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีการจัดโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การ
จัดท าบัญชี การจ าแนกต้นทุนและรายได้ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  



ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๔๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และ             กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. เพ่ิมเติมท้ายมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ดังนี้ “หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา   
กลางณรงค์  มีข้อสังเกตโดยจะได้จัดท าบันทึกส่งให้ภายหลัง" 

๒. เพ่ิมเติมท้ายมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เป็นดังนี้ 

    “หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
มีข้อสังเกตโดยจะจัดท าบันทึกส่งให้ภายหลัง” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                             มติที่ประชุม      ทราบ 
          

วาระท่ี ๓.๒    การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจ านวน ๑ ช่องรายการ ของบริษัท  เอพลัส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระท่ี ๓.๓    เพื่อทราบการขอระงับการออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 
(ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ



กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๕ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

  

วาระท่ี ๔.๒    พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการของสถานีวิทยุศูนย์การ
เรียนรู้ 
ลุ่มน้ าปากผนัง คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช(กลุ่มงาน 
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่ 
ผู้ทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ าปากพนัง คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาระท่ี ๔.๓    บริษัท พีเอ็มดี พลัส จ ากัด ขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ช่องรายการ “ยูทูเพลย์ ทีวี (You2Play TV)”(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
(ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.   อนุญาตให้บริษัท พีเอ็มดี พลัส จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ “ยูทูเพลย์ 
ทีวี (You2Play TV)” และให้บริษัทฯ แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
หยุดการให้บริการ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าบันทึกแจ้ง  นส. ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่อไป 

  

วาระท่ี ๔.๔    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และอนุญาตให้
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน)ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการ 



สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑ ใบอนุญาต (จ านวน ๔๔ สถานที่) โดยให้
ก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 

  

วาระท่ี ๔.๕    การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

มติที่ประชุม      

                   ๑.   อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.๑   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
                    ๑.๒   บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
                    ๑.๓   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
                    ๑.๔   สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
                    ๑.๕   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 
                    ๑.๖   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๓ จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าผังรายการ
หลัก ก่อนด าเนินการออกอากาศ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณา 

  

วาระท่ี ๔.๖    บทวิเคราะห์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่และก าหนดระยะเวลา
การถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกด้วย
เทคโนโลยี MMDS ของกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท เวิลด์สตาร์ทีวี (ไทย
แลนด์) จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓)) 

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

  

วาระท่ี ๔.๗    รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจการโทรทัศน์ ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่UHF ช่อง ๕๘ ระหว่าง บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จ ากัด 



(มหาชน)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  และคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ พร้อมเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  

วาระท่ี ๔.๘    รายช่ือบุคคลที่จะมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการประมูลเพิ่มเติม  (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการประมูล
เพ่ิมเติม  
ตามหลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่จัดการประมูลในส่วนของส านักงาน กสทช.สามารถ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบส านักงาน กสทช.  

  
วาระท่ี ๔.๙    มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการประมูลเพิ่มเติม(กลุ่มงานขับเคลื่อน

กิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 
มติที่ประชุม      คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้  

๑.   การก าหนดรหัสผ่าน (Password) 

(๑) ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการประมูล ให้มีการ
ก าหนดรหัสผ่าน (Password) โดย อพส. และผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ 
เป็นผู้ด าเนินการและเก็บรักษาร่วมกัน 

(๒) ส าหรับโปรแกรมระบบการประมูลทั้งในส่วนของผู้บริหารระบบ 
(Administrator)  และ ส่วนผู้ควบคุมการประมูล (Auctioneer) ให้มีการก าหนดรหัสผ่าน (Password) โดย 
รักษาการ รสทช. ภารกิจกระจายสียง และ อจส.  เป็นผู้เก็บรักษาร่วมกัน 

๒.   ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับระบบการ
ประมูล โดยให้สามารถแสดงผลต่อสาธารณะได้ 

          ๓.   การเก็บข้อมูลประวัติการเสนอราคา (Bid log)  ให้มีการเก็บข้อมูลตลอด
ระยะเวลาการประมูล และให้เปิดเผยข้อมูลประวัติการเสนอราคาภายหลังสิ้นสุดเวลาการประมูลในหมวดหมู่
สุดท้ายแล้ว โดยอาจก าหนดให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลรายละไม่เกิน ๒ คน สามารถเข้าดูข้อมูลประวัติการ



เสนอราคาในหมวดหมู่ที่ตนเข้าร่วมการประมูลได้ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  

          ๔.   บุคคลที่สามารถเข้าถึงชั้นของอาคารที่เป็นที่ตั้งของห้องควบคุมการประมูล  

                   (๑) กสทช. 

                   (๒) ลสทช. 

                   (๓) รสทช. 

          (๔) ที่ปรึกษา และผู้ติดตาม กสทช. 

          ๕.   บุคคลที่สามารถเข้าถึงห้องควบคุมการประมูล  

                   (๑) กสทช. 

                   (๒) ลสทช. 

                   (๓) เจ้าหน้าที่จัดการประมูลประจ าห้องควบคุมประมูล  

                    (๔) ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) ๑ คน  

                   (๕) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ๑ คน  

                   (๖) ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ คน 

(๗) ผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑ คน 

          ๖.   ให้มีหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ  
(ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดกระท าความผิด
ดังกล่าว คณะกรรมการจะด าเนินคดีตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและจะพิจารณาให้การเสนอราคาตกเป็น
โมฆะทันที 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑    ขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานเพื่อประสานงานในการ
แก้ไขปัญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนวิทยุการบิน(กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 



มติที่ประชุม      
                   ๑.  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประสานงานในการแก้ไขปัญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวน 
วิทยุการบินเพิ่มเติม และให้เลขานุการคณะท างานฯ พ้นจากหน้าที่ ดังนี้ 

                   ๑.๑  ให้นายเฉลิมชัย  ผู้พัฒน์  เป็น ผู้ท างาน 
                   ๑.๒  ให้พันต ารวจโทอัครวุฒิ์  หลิมรัตน์ เป็น ผู้ท างาน 
                   ๑.๓  ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานภูมิภาคหรือผู้แทน  เป็นเลขานุการ 
                   ๑.๔  ให้นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
                   ๑.๕ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือผู้แทน  

พ้นจากหน้าที่ เลขานุการ 
๒  อนุมัติให้ขยายอายุคณะท างานเพ่ือประสานงานในการแก้ไขปัญหาวิทยุกระจายเสียง

รบกวน 
วิทยุการบิน ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบวาระ 

  
เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๒๐ น. 
 


