รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)
๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ :กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)
๓.๓ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการจานวน ๑
ช่องรายการ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)
๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดาเนินการ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ (OTA) และการดาเนินการส่งกล่อง DTV มา
ดาเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ทางไปรษณีย์ว่าเหมาะสม
หรือไม่ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบ บริษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)
ที่มีการโฆษณาว่าจะรับชมได้ ๑๑๕ ช่องแต่รับชมได้ ๑๑๔ ช่อง และ
สัญญาณก็ไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้เปิด
ช่องสัญญาณในระบบ C band ซึ่งมีช่องมากกว่าและถูกกว่า ซึ่งผู้ร้อง
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง

ร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)
๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) เร่งคืน
เงินค่ามัดจาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมหลังยกเลิกสัญญา :
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
เรื่องขอแสดงความเห็นให้สานักงาน กสทช. พิจารณาสรุปผลแนว
ทางการส่งเสริม การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
กรณีศึกษาการแต่งกายของนักแสดงเลียนแบบพระสงฆ์ เพื่อรับบทที่
ไม่เหมาะสมในการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ :กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
๓.๘ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
เรื่องร้องเรียนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบาเจาะขอความ
เป็นธรรม กรณีการเสนอข่าวในรายการข่าว “เรื่องเล่าเช้านี้” : กลุ่ม
งานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(บส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ
๓.๙ การดาเนินการตามเงื่อนไขก่อนการเป็นผู้รับใบอนุญาตของผู้ชนะการ
ประมูล : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงานการคลัง (ลย.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)
๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สาหรับผู้
ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑
(ปส.๑)

๔.๓ การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานี
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลื่น
ความถี่ ๙๔.๑๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรกจานวน ๘
ช่อง : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)
๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จานวน ๖๗ ช่อง
รายการ ในกรณีขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและพิจารณาตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียง หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ (๔) : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)
๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในการยื่นคาขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
(ปส.๒)
๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรัศน์ สาหรับกิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถี่จานวน ๕ ช่องรายการ กรณีไม่ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด : กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)
๔.๘ กรมประชาสัมพันธ์ขอหยุดออกอากาศช่องรายการ
“สถานีโทรทัศน์ Dr.TV” ชั่วคราว ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.
๒)
๔.๙ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ของ บริษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)
: กลุ่มงานการ

อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)
๔.๑๐ ผลการยื่นคาขอรับใบอนุญาตของผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้
เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
(ปส.๒)

๔.๑๑ การปรับผังรายการหลักประจาปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง ๕) และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรณีพบ
ภายหลังว่า การจัดระดับความเหมาะสมไม่สอดคล้อง ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
: กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)
๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย : คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.)
๔.๑๓ ข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสานักงาน กสทช. มูลนิธิ
คุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนานาชาติ
(Consumers International (CI)) : กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ /
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
๔.๑๔ การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุม
ครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
๔.๑๕ กาหนดระยะเวลาจัดเก็บเทปบันทึกรายการ : กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)
๔.๑๖ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมผลิต
รายการข่าวประจาวันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร) กับบริษัท โพสต์ พับลิช
ชิ่ง จากัด (มหาชน) : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)

๔.๑๗ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)

๔.๑๘ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลา
จัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์ : คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)
๔.๑๙ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) และการติดตั้งสถานีเสริม
สาหรับการรับสัญญาณแบบ Portable Indoor : คณะอนุกรรมการ
จัดทามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
๔.๒๐ แจ้งผลการดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร : กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล
(จส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)
๔.๒๑ รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการ
ดารงตาแหน่งของคณะทางานฯ : คณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ /กลุ่มงานขับเคลื่นกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)
๔.๒๒ การพิจารณาให้สานักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิก
WorldDMB
Forum : กลุ่มงานขับเคลื่นกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล
(จส.)
๔.๒๓ การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายปี ให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม : กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)

๔.๒๔ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๖ ของ กสท. : กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่ม
งานอานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)
๔.๒๕ ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานและอานาจหน้าที่หรือ
คาบรรยายลักษณะงานใหม่ ( Job
description) /กลุ่มงาน
อานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)
๔.๒๖ แนวทางการดาเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
:
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)
๔.๒๗ การเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากร ปี ๒๕๕๗ : กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแล
ตนเอง (สส.)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
๓. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
๖. นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๘. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓
๙. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.

๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๒. นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
๓. นางรัตนากร ทองสาราญ
๔. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนกุล
๕. นางปริตา วงศ์ชุตินาท
๖. นายพสุ ศรีหิรัญ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
นายอาคม สุวรรณรักษา
นางสาวกัญญา แสนคลัง
นายตรี บุญเจือ
นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ
นางสาวฉัตรหทัย มีประดิษฐ์
นางนันท์นภัส ปัญญา
นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า
นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ
นายอนุตร์ แพทยานันท์
นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน
นางสาวตามตะวัน อรุณกมล
นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์
นางสาวรมิตา โรจน์สราญรมย์
นายพงศธร จันอยู่
นายวรวิวัฒน์ จันทร์รัตนสิริ
นางสาวมณีนุช อ่อนกัน
นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์
และวิทยุในระบบดิจิตอล
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานกากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
ลูกจ้าง

เริ่มประชุม

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้รับเชิญจากสานักงาน กสทช. ให้ช่วยอธิบายทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
แก่กลุ่มบริษัท Media Agency ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สานักงาน กสทช. ซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขาย
เวลาโฆษณา ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งผลการชี้แจงทาให้กลุ่มบริษัท Media
Agency ที่
เข้าร่วมประชุม เข้าใจกระบวนการและหลักการเกี่ยวกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวม
๒. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ เพื่อพบปะพูดคุยหารือร่วมกับผู้ชนะการประมูลเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จานวน ๒๔ ช่อง ถึงกระบวนการออกใบอนุญาต ปัญหา และอุปสรรค
ในการดาเนินงานการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการ
ชี้แจง
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถช่วยให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างดี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่
๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมของระเบียบวาระ
ที่ ๓.๗ เป็นดังนี้
“มติที่ประชุม
๑. ทราบ
๒. ให้สานักงาน กสทช. นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการดาเนินการในโอกาส
ต่อไป”

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ รายงานการดาเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กสท.))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๓ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการจานวน ๑ ช่อง
รายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดาเนินการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ (OTA) และการดาเนินการส่งกล่อง DTV มาดาเนินการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์
ทางไปรษณีย์ว่าเหมาะสมหรือไม่ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุมครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบ บริษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) ที่มีการ
โฆษณาว่าจะรับชมได้ ๑๑๕ ช่องแต่รับชมได้ ๑๑๔ ช่อง และสัญญาณก็ไม่ได้
คุณภาพ นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้เปิดช่องสัญญาณในระบบ C band ซึ่ง
มีช่องมากกว่าและถูกกว่า ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น

ธรรม (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (รส.))

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) เร่งคืนเงินค่ามัดจา
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมหลังยกเลิกสัญญา (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องขอแสดงความเห็น
ให้สานักงาน กสทช. พิจารณาสรุปผลแนวทางการส่งเสริม การอุปถัมภ์และการ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาการแต่งกายของนักแสดงเลียนแบบพระสงฆ์
เพื่อรับบทที่ไม่เหมาะสมในการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เรื่องร้องเรียนของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบาเจาะขอความเป็นธรรม กรณีการเสนอข่าวในรายการ
ข่าว “เรื่องเล่าเช้านี้” (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (บส.)/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)
มติที่ประชุม ทราบ

วาระที่ ๓.๙ การดาเนินการตามเงื่อนไขก่อนการเป็นผู้รับใบอนุญาตของผู้ชนะการประมูล
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) / กลุ่มงานการ
คลัง (ลย.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

ทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑))

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สาหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))

มติที่ประชุม
อนุมัติให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองออกอากาศที่ถูกระงับสิทธิในการ
ทดลองออกอากาศ และได้ยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ จานวน ๑ สถานี ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒

วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลื่นความถี่ ๙๔.๑๐ MHz จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))

มติที่ประชุม
ให้สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลง
คลื่นความถี่จากเดิม ๙๔.๑๐ MHz เป็น ๙๔.๐๐ MHz โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อสานักงาน กสทช. ได้รับผล
การตรวจสอบเครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกาหนด และต้องตรวจสอบเครื่องส่ง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
๒. เมื่อเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ดังนี้
๒.๑ ที่ตั้งสถานีต้องเป็นไปตามที่ตั้งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ
เลขที่ ๕๐ วัดโพธาวาส ถนนวัดโพธิ์ ตาบลตลาด อาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๒ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงพื้นดิน
ที่ตั้งสายอากาศนั้น กาลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ ต้องมี
ค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้
สาหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากสานักงาน หรือ
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับสานักงาน กสทช. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสาหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
๒.๓ ความเข้มของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ทางอากาศจาก
ที่ตั้งสายอากาศมีค่าไม่เกิน ๕๔ dBµv/m โดยสามารถตรวจวัดได้ตาม Recommendation ITU-R SM.378
๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ L( imiting
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ
๒.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวน
คลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิ
ในการประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานีที่ยื่นคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงคลื่นดังกล่าว จะต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวน ทันทีที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามประกาศ กสทช.เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ถือว่าเป็นการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้แก่สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ประการใด
วาระที่ ๔.๔

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่) ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรกจานวน ๘ ช่อง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้

วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จานวน ๖๗ ช่องรายการ ในกรณี
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและพิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖
(๔)
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่) ในการยื่นคาขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ สาหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ดังนี้
๑.๑ อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับการให้บริการโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จานวน ๔๑ ช่องรายการ รายชื่อปรากฏ
ตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓.
๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจานวน ๘ ช่องรายการ รายชื่อปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
เอกสารแนบ ๔. ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกากับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังไม่
เป็นที่ยุติ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการ

มีมติ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทั้ง ๘ ช่องรายการสามารถดาเนินการออกอากาศไปพลางก่อนไม่เกิน
ระยะเวลาดังกล่าว และให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ นาเสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
๒. กรณีบริษัท โนวัน จากัด ซึ่งยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและขอยุติการออกอากาศช่องรายการ
พอใจ แชนแนล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากใบอนุญาตเดิมจะสิ้นสุดในวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงพิจารณาไม่อนุญาตให้บริษัท โนวัน จากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ช่องรายการ พอใจ
แชนแนล และให้บริษัท โนวัน จากัด ยุติการออกอากาศช่องรายการ พอใจ แชนแนล นับแต่วันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
๓. ให้กลุ่มงาน ปส.๒ ทาบันทึกแจ้งกลุ่มงาน นส. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒. ต่อไป

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่จานวน ๕ ช่องรายการ กรณีไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
กาหนด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ
กล่าวคือ
ผู้ประกอบกิจการทั้งห้าบริษัท ห้าช่องรายการ ตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบ ๕. ยื่นแบบคาขอรับใบอนุญาตใหม่
ล่วงหน้าน้อยกว่า ๑๘๐ วันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๖(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕ จึงมิอาจนาข้อ ๑๖(๔) ของประกาศ กสทช.ฉบับเดียวกัน มาปรับบังคับใช้ได้ และเป็นผลให้สิทธิในการ
ประกอบกิจการของช่องรายการทั้งห้า สิ้นสุดลงทันทีในวันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง กรณีจึงไม่พิจารณา
คาขอรับใบอนุญาตใหม่ของผู้ประกอบกิจการทั้งห้ารายดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ประกอบกิจการทั้งห้าที่
จะยื่นแบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่
วาระที่ ๔.๘ กรมประชาสัมพันธ์ขอหยุดออกอากาศช่องรายการ
“สถานีโทรทัศน์ Dr.TV” ชั่วคราวในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐.๐๐ –
๐๖.๐๐ น. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม
๑. อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ยุติการออกอากาศ ช่องรายการ “สถานีโทรทัศน์ DR.TV”

ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.เป็นการชั่วคราว
๒. ให้สานักงาน กสทช. แจ้งเตือนกรมประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศและเงื่อนไขการ
อนุญาตโดยเคร่งครัด
วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของ
บริษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม
๑. อนุญาตให้ บริษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยให้ยกเลิก
การให้บริการโครงข่าย(สิ้นสุดการให้บริการ)ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และให้แจ้งผลการดาเนินการมายัง
สานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่นาช่องรายการไปออกอากาศบนโครงข่ายของบริษัทฯ ทราบ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบต่อไป
๒. ให้กลุ่มงาน ปส.๒ ทาบันทึกแจ้งกลุ่มงาน นส. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมต่อไป
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการยื่นคาขอรับใบอนุญาตของผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๔.๑๑ การปรับผังรายการหลักประจาปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง ๕) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรณีพบภายหลังว่าการจัด
ระดับความเหมาะสมไม่สอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓))

มติที่ประชุม
๑. ทราบผังรายการหลักของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) โดยให้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ปรับผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ และกาหนด
ช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการ โดยรายการที่มีระดับความเหมาะสม น๑๓ ห้ามมิให้
ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน และให้ยื่นผังรายการที่ปรับปรุงแล้วให้สานักงาน กสทช.

ตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้งจาก สานักงาน กสทช.
๒. ทราบผังรายการหลักประจาเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยให้สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ จัดระดับความเหมาะสมของรายการให้ครบถ้วนทุกรายการ และให้ยื่นผังรายการที่ปรับปรุงแล้ว
ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้งจาก สานักงาน กสทช.
๓. ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ช่อง ๕) และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงผังรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสานักงาน กสทช. และกาชับให้สถานีโทรทัศน์ทั้งสองปฏิบัติตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
เคร่งครัด

วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
โฆษณาตามกฎหมาย (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))

มติที่ประชุม ให้ สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท โนวัน จากัด ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ Super D – Maxx Double Maxx ชา เจสัน วินเตอร์ และ BL99 ทันที พร้อมทั้งแจ้งมาตรการการ
ดาเนินการทางปกครองไปคราวเดียวกัน

วาระที่ ๔.๑๓ ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสานักงาน กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนานาชาติ (กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์/กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))

มติที่ประชุม
อนุมัติข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสานักงาน กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
องค์กรผู้บริโภคระหว่างประเทศ (Consumer International (CI))โดยให้ปรับปรุงข้อตกลงให้เป็นการ
ดาเนินการในขอบเขตของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์และอานาจหน้าที่ของ กสท.ตามที่กฎหมายกาหนด

วาระที่ ๔.๑๔ การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เกี่ยวกับทีวี

ดิจิตอล (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.))
มติที่ประชุม

ให้สานักงาน กสทช.ดาเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๑๕ การกาหนดระยะเวลาจัดเก็บเทปบันทึกรายการ (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหลักการกาหนดระยะเวลาการจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว
ดังนี้
๑.๑ รายการกิจการโทรทัศน์ จัดให้มีการบันทึกรายการเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน
๑.๒ รายการกิจการกระจายเสียง จัดให้มีการบันทึกรายการเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดย มส. และ ปส.๑-๓ ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เป็นไปตามหลักการตามข้อ ๑.
วาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมผลิตรายการข่าว
ประจาวัน ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร) กับ บริษัท โพสต์ พับลิซชิ่ง จากัด
(มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. ที่เห็นว่า สัญญาร่วมผลิตรายการข่าวประจาวัน
ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร) กับบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน) ทาขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการทาขึ้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ สัญญาดังกล่าวจึงไม่
อยู่
ในบังคับของมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันที่จะต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
๒. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจาเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาในการ

ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป

วาระที่ ๔.๑๗ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. ที่เห็นว่า สัญญาที่ยังมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน จานวน
๓ สัญญา ได้แก่ สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงระหว่างราชบัณฑิตยสถาน
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญญาจ้างผลิตรายการวิทยุเพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่อกระจายเสียง สาหรับ
คนพิการ ระหว่างสานักงาน กสทช.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสัญญาเช่าเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิได้มีลักษณะเป็นการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในบังคับมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จะต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาดังกล่าว
๒. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจาเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาในการ
ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป
วาระที่ ๔.๑๘ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเช่าเวลาจัดรายการ
โฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์(คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
(มส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. ดังนี้
๑.๑ สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับ บริษัท ชลบุรี เอฟ.ซี. จากัด (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดชลบุรี) กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ใช้
ประโยชน์และได้รับผลตอบแทนจากการใช้คลื่นความถี่ สัญญาดังกล่าว จึงมิได้มีลักษณะเป็นการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในบังคับมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของสัญญาดังกล่าว
๑.๒ สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับ บริษัทเอกชน จานวน ๖ สถานี (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๗๕
เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดอุดรธานี, เอฟ.เอ็ม. ๙๗.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร, เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐
เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร, เอฟ.เอ็ม. ๙๔.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดพิษณุโลก, และ เอฟ.เอ็ม. ๙๕.๕๐
เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร) เป็นการทาสัญญาลักษณะมอบหมายให้บริษัทเอกชนมีอานาจบริหารจัดการ
สถานี รวมถึงการควบคุมการออกอากาศรายการให้เป็นไปตามข้อกาหนดสัญญา บริษัทเอกชนจึงเป็นผู้ใช้
ประโยชน์และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว จึงเป็นการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการตามนัยมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่สัญญาทั้ง ๖ สถานี ทาขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ใช้บังคับ ย่อมขัดต่อ
มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากอายุแห่งสัญญาได้สิ้นสุดแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
กรณีตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจาเป็นการใช้คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าว
และกาหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ต่อไป
๑.๓ สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น คลื่นความถี่ ๙๘.๕๐ MHz ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์
กับ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะครบสัญญา
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นการทาขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ใช้บังคับ ย่อมขัดต่อมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๗๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
อนึ่ง หากกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะให้บริษัทฯ ดาเนินการต่อไปจะต้องปรับปรุงแก้ไข
สัญญาให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดาเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจาเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ทั้ง ๘ สถานี และกาหนดระยะเวลาในการ
ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป
วาระที่ ๔.๑๙ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) และการติดตั้งสถานีเสริมสาหรับการรับสัญญาณ
แบบ Portable Indoor (คณะอนุกรรมการจัดทามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อขออนุมัติให้นา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.…. ไปสู่กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ โดยมอบหมายให้ กสท. ดาเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนแล้วเสร็จ
๓. เห็นชอบให้มีการติดตั้งสถานีเสริมสาหรับการรับสัญญาณแบบพกพาภายใน
อาคาร (Portable Indoor Gap Filler) ในเขตบริการกรุงเทพมหานคร โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนภายหลังหาก
พบว่า
ไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาทางเทคนิค และกาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกรอบ
แนวทางการพิจารณาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสาหรับโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย กสท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตตามเห็นสมควร
๔. ให้ สานักงาน กสทช. แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายทุกรายทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ
โครงข่ายทุกรายแจ้งความประสงค์ในการขอติดตั้งสถานีเสริมสาหรับการรับสัญญาณแบบพกพาภายใน
อาคาร (Portable Indoor Gap Filter) ภายใต้เขตบริการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตติดตั้ง
สถานีเสริม สาหรับการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร(Portable Indoor Gap Filter) ภายในวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๗
๕. ให้สานักงาน กสทช. นารายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจัดทาภายใต้ความร่วมมือของสานักงาน กสทช. และสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ออกเผยแพร่ทางเวบไซด์ของสานักงาน กสทช. ด้วย

วาระที่ ๔.๒๐ แจ้งผลการดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) /กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม เห็นชอบหนังสือตอบสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง
การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ
วาระที่ ๔.๒๑ รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการดารงตาแหน่งของคณะทางาน
ฯ (คณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล /

กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.))
มติที่ประชุม
๑. ทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ
๒. เห็นชอบแผนการดาเนินการติดตั้ง และกาหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสาหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) ในปีที่ ๒ จานวน ๒๘ สถานี ตามที่สานักงาน กสทช.
เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๖
๓. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาคณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ออกไปอีก ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)

วาระที่ ๔.๒๒ การพิจารณาให้สานักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิก WorldDMB Forum (กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้สานักงาน กสทช. เข้าเป็นสมาชิก WorldDMB Forum
๒. ให้สานักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ ๔.๒๓ การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์รายปี ให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (กลุ่มงาน
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.))
มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์รายปี ให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วาระที่ ๔.๒๔ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๖ ของ กสท. (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /กลุ่มงานอานวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๖ ของ กสท. ตามที่

สานักงาน กสทช.เสนอ โดยหากคณะกรรมการ กสท. ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมขอให้ส่งให้สานักงาน กสทช.
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

วาระที่ ๔.๒๕ ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานและอานาจหน้าที่หรือคาบรรยาย
ลักษณะงานใหม่ (Job description) (กลุ่มงานอานวยการภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.))
มติที่ประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบจึงมอบหมายให้คณะกรรมการ กสท.นาไปศึกษา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้สานักงาน กสทช. โดย อส. นาเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาคราวต่อไป

วาระที่ ๔.๒๖ แนวทางการดาเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.))
มติที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑. การวิเคราะห์แบบสัญญา และการนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก กสท. มอบหมายให้
กลุ่มงาน มส. ซึ่งอาจขอหารือคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจาย
เสียง
และกิจการโทรทัศน์.
๒. การดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามประกาศฯ เป็นอานาจของคณะกรรมการ กสท.
เป็นผู้พิจารณาจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
๓. การติดตาม/การกากับดูแลการดาเนินการของผู้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามประกาศฯ
มอบหมายให้สานักงาน กสทช.โดยกลุ่มงานที่มีหน้าที่กากับดูแลในเรื่องนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
๔. การดาเนินการอื่นๆ คณะกรรมการ กสท. จะมอบหมายให้เป็นกรณีๆ ไป
วาระที่ ๔.๒๗ การเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร
ปี ๒๕๕๗ (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลตนเอง (สส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนาในต่างประเทศ รวมถึงการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในปี ๒๕๕๗ ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของ

คณะกรรมการ กสท.
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช.โดยกลุ่มงาน อส.เป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรอง
ด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑.
๓. ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนาในต่างประเทศตามข้อ ๑ จัดทารายงานเสนอ
ที่ประชุม กสท. เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๔๕ น.

