(ร่าง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์
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
ผู้อานวยการสานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้อานวยการสานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
๘. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้อานวยการสานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๙. นางสาวดวงเดือน สุเทพพร
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๒. นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
๓. นางรัตนากร ทองสาราญ
๔. นายอาคม สุวรรณรักษา
๕. นายสุทธิชยั เพ็งประพันธ์
๖. นายชาญณรงค์ มหาราต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ กสท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลาประชุม

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
ผู้อานวยการสานักกากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
๑

๗. นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย
๘. นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์
๙. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ
๑๐. นางนันท์นภัส ปัญญา
๑๑. นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์
๑๒. นางสาวจงสุภา ปินตาดวง
เริ่มประชุมเวลา

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สานักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสารวจความนิยม
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ..... ซึ่งผลการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และต้องขอขอบคุณสานักงาน กสทช. ด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่
๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

วาระที่ ๓.๒

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))
มติที่ประชุม ทราบ
สรุปการเข้า ร่วมสัมมนา Broadcast Asia 2014 International Conference
ณ ประเทศสิ งคโปร์ ในวั นพุ ธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ส่วนงานเลขานุ ก าร
ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)

๒

มติที่ประชุม
๑. ทราบ
๒. ให้ส านัก งาน กสทช. นาไปเผยแพร่ล งใน website ของส านัก งาน กสทช.
ในส่วนของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย
วาระที่ ๓.๓

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ
จานวน ๔ ราย ๕ ช่องรายการ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ ก ระจายเสีย ง รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น ๘ ราย ดัง ปรากฏรายชื่อ ตามบั ญ ชีแ นบท้ า ยเอกสารแนบ ๑ ทั้ ง นี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. และ
คสช. กาหนด
๓. ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ ๔.๒

การต่ ออายุ การทดลองประกอบกิจ การวิท ยุ ก ระจายเสีย ง ระหว่ า งวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ส านัก การอนุญ าตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แก่
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จาเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจานวน ๗ สถานี ดังปรากฏรายชื่อตามบัญ ชีแนบท้ ายเอกสารแนบ ๒ โดยทั นที และมอบหมายให้
สานักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

๓

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการใหม่
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับสาหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามคาสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๔. ให้ผู้ได้รับสิท ธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด
วาระที่ ๔.๓

การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับ สมาชิก
(คณะอนุกรรมการกิ จการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถี่ , ส านักการอนุญ าตประกอบกิจ การ
โทรทัศน์ (ปส.๒), คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์, สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.),
คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ, สานักกากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จานวน ๑๔ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ ๓) เป็นผู้รับ ใบอนุญ าตให้บ ริการกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์ เพื่อให้บ ริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และมอบหมายให้สานักงาน กสทช. ประสานกับ คสช.
เพื่อให้ทั้ง ๑๔ ช่องรายการ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดย บส. ตรวจสอบ ช่องรายการจานวน ๘ ช่อง
รายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ ) เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการกระทาอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ
การกากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา โดยเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓. กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จากัด ช่องรายการ Z pay TV 9 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
แจ้ง ยกเลิก การประกอบกิจ การ จึงไม่พิจ ารณาการแจ้ง ยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
๔. กรณีบ ริษัท นลัท จ ากั ด ช่องรายการ 4 CHANNEL (โฟร์ชาแนล) เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริก ารกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ ที่อยู่ภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับ ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ กสท.จึงไม่สามารถรับรอง/ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการฯ จนกว่าจะมีประกาศ คสช. เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระ ๔.๓
วาระที่ ๔.๔

การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไ ม่ใช้ คลื่นความถี่ จานวน ๓ ราย
๓ ช่องรายการ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

๔

มติที่ประชุม
๑. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จานวน ๓ ราย
๓ ช่องรายการ ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑.๑ บริษัท ฟู้ด แพลนเน็ต เน็ตเวิร์ค จากัด ชื่อช่องรายการ Food Planet
ยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๒ บริษัท เป่า ไท้ อินเตอร์เ นชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด
ชื่อช่องรายการ GO ยกเลิกตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๑.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จากัด ชื่อช่องรายการ Z PAY TV 9 ยกเลิกตั้งแต่
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. ให้ทั้ ง ๓ บริษัท ตามข้อ ๑ ดาเนินการเกี่ ยวกั บค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจ การกระจายเสียงและกิ จ การโทรทัศน์ และแจ้งผลการดาเนินการมายัง สานัก งาน กสทช. ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
วาระที่ ๔.๕

การขออนุมั ติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไ ข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่น
ความถี่แ ละประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้น ดินระบบ
ดิจิทัล จานวน ๕ ช่องรายการ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจาปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จานวน ๕ ช่อง
รายการ ดังนี้
๑.๑ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จากัด (ช่องรายการอมรินทร์ ทีวี (AMARIN TV))
๑.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จากัด (ช่องรายการ ONE)
๑.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จากัด (ช่องรายการ BIG)
๑.๔ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จากัด (ช่องรายการ Nation TV)
๑.๕ บริษัท วอยซ์ ทีวี จากัด (ช่องรายการ VOICE TV)
๒. มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช. กาชับช่องรายการ อมรินทร์
ทีวี (AMARIN TV) ปรับปรุงผังรายการให้มีบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส
เพื่อเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค
กับบุคคลทั่วไปอย่างน้อยวันละหกสิบนาที ให้ครบถ้วนทุกวัน ภายใน ๑๕ วัน พร้อมแจ้งเตือนทั้ง ๕ ช่องรายการ
ให้ส่งผังรายการหลักประจาปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัด
วาระที่ ๔.๖

ผลการวิ เ คราะห์ ความเหมาะสมของการประกอบกิ จการกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไ ม่ใช้ คลื่น
ความถี่ ในการยื่ นคาขออนุ ญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้ นอายุ จานวน
๒๓ ช่ องรายการ (คณะอนุก รรมการกิจ การไม่ใช้คลื่นความถี่ /สานัก การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))
๕

มติที่ประชุม
๑. อนุ ญ าตให้ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศ น์ เพื่ อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ได้ยื่นคาขออนุญาตใหม่ในกรณีที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกากับดูแล
ด้านเนื้อหารายการ และข้อ ร้อ งเรียนเกี่ยวกั บการกระทาอันเป็นการขัดหรือแย้ง กับ การก ากั บดูแลด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา จานวน ๒๓ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕)
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง
๒. อนุญ าตให้ช่องรายการตามข้อ ๑ ที่ ได้แจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกต่อสานักงาน กสทช. และที่ประชุม กสท. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว จานวน ๑๕ ช่องรายการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖) ออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และ
เคเบิลแบบบอกรับสมาชิก
๓. กรณีช่องรายการจานวน ๘ ช่องรายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๗)
ซึ่งได้แจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกต่อสานักงาน กสทช. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณายืนยันการเป็นผู้ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จึง มอบหมายให้สานักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการทั้งสอง
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๗

การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริ การโครงข่า ยกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิ ก (เพิ่มเติม )
(คณะอนุ ก รรมการกิ จ การไม่ ใช้คลื่น ความถี่ / ส านัก การอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))

มติที่ประชุม
๑. เพื่อให้ผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจ การกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ให้บ ริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถดาเนินการภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๒๗/๒๕๕๗ จึงเห็นชอบการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก ที่สามารถรองรับการ
ให้บ ริก ารแบบบอกรับ สมาชิก จ านวน ๑ โครงข่าย ได้แก่ บริษัท ทริป เปิล ที อินเตอร์เ น็ต จ ากั ด โดยผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ วาระ ๔.๑
๒. กรณีผู้รับใบอนุญาต จานวน ๓ ราย คือ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น
จ ากั ด , บริ ษัท บิ๊ ก โฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ ป จ ากั ด และบริษั ท ลีโ อ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์ เ ก็ ตติ้ ง จ ากั ด
ให้ส านัก งาน กสทช. นากลับ ไปดาเนินการให้ครบถ้วนกระบวนการก่ อน แล้วนาเสนอต่อที่ ป ระชุม กสท.
เพื่อพิจารณา ในการประชุมคราวต่อไป
๓. ให้ผู้รับใบอนุญาต จานวน ๔ ราย คือ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเ คชั่น จากั ด
บริษัท ดราโก้ 2009 จากัด บริษัท แชมป์ ไอ.ที. โมบาย จากัด และบริษัท สามารถวิศวกรรม จากัด ชี้แจงข้อมูล
เพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บ รูป แบบการให้ บ ริก ารโครงข่ ายแบบบอกรับ สมาชิก ตามหลัก เกณฑ์ ตามมติ กสท . ครั้ง ที่
๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อนนาเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ต่อไป

๖

วาระที่ ๔.๘

บริ ษัท ดีทีวี เซอร์วิส จากัด ขออนุญาตพักการให้บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกช่องรายการ True Spot HD3 แก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))

มติที่ประชุม
อนุญาตให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จากัด พักการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เป็นการชั่วคราว รายการ True Sport HD3 (หมายเลขช่องลาดับที่ ๒๔๐) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จากัด รายงานผลการพักให้บริการ
ดังกล่าว มายังสานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่พักให้บริการ
วาระที่ ๔.๙

เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ใช้สิทธิ คัดค้านโต้แย้ งคาสั่งทางปกครองของสานักงาน กสทช.
ต่อเรื่องการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อททาเล้นท์ ซีซั่น ๓ ปี ๒๐๑๓ (สานัก
ก ากั บ ผั ง และเนื้อ หารายการและพัฒ นาผู้ป ระกาศในกิ จ การกระจายเสยงและ
โทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)

มติที่ประชุม
๑. ทราบผลการประชุมร่วมกั นของคณะอนุกรรมาการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกากับดูแลกันเอง
๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ , กสทช. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ) ยืนยันคาสั่งกาหนดโทษปรับ
ทางปกครองต่อบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด โดยให้ชาระค่าปรับเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) ขอสงวนความเห็น
โดยมีบันทึกความเห็นแย้งตามบันทึก ข้อความ ที่ สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๒๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ความเห็นแย้งมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๙ ที่แนบ
๒. กสทช. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ขอสงวนความเห็น โดยมี
บันทึกความเห็นแย้งตามบันทึกข้อความ ที่ สทช. ๑๐๐๓.๖/๗๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผย
ความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่แนบ
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติม ตามบันทึกข้อความ
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็น และมติในการประชุม กสท.
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่แนบ
วาระที่ ๔.๑๐

เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
ความไม่เหมาะสมของซีรี่ย์เรื่อง Dexter ของช่อง Fox Crime (สานักกากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยงและโทรทัศน์ (ผส.)
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)
๗

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเสนอ ให้การ
ออกอากาศซีรี่ย์เรื่อง Dexter ช่องรายการ Fox Crime ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด , บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) และบริษัท ซีที เอช เคเบิล ทีวี จ ากั ด เข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติก าร
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หาสาระที่
มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงเห็นควรลงโทษปรับเป็น
จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทั้งสามพิจ ารณากรณีเนื้อหารายการขัดต่อ
กฎหมายและผู้ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหารายการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและสภาพสังคมไทยได้ ให้ผู้ประกอบกิจการควรพิจารณายกเลิกข้อตกลงการแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น
วาระที่ ๔.๑๑

บันทึกข้ อตกลง (MOU) ว่า ด้วยความร่วมมือด้า นการพัฒนากลไกและการมี
ส่ ว นร่ ว มในการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ วิ ท ยุ -โทรทั ศ น์
กับสถาบันการศึกษาในประเทศ (สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากลไกและการมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหว่าง
สานักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. จัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงฯ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๔.๑๒

ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาการแจ้ งยื นยั นการให้บ ริ การกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศน์ เ พื่ อให้ บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจ การที่ไ ม่ใช้ คลื่ น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก : การละเมิดผู้บริโภคในด้านต่างๆ (คณะอนุกรรมการ
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้านกิ จ การกระจายเสียงและกิ จ การโทรทั ศน์ /ส านัก คุ้ม ครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
๑. ทราบผลการดาเนินการของคณะอนุก รรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้านกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยื่นคาร้องขอมาในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๗ จานวน ๒๐ ช่องรายการ
๒. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เสนอ ดังนี้
๒.๑ เห็นชอบให้ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตให้บริก ารกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จานวน ๑๖ ช่อง
รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗) แพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๘

๒.๒ เห็นชอบให้ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตให้ บ ริก ารกระจายเสี ยงหรือโทรทั ศน์เ พื่ อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จานวน ๔๙ ช่อง
รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘) แพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ต้องกาหนดรายละเอียดการกระทาที่เข้าข่าย
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายประกอบการพิจารณาในการนา
ช่องรายการดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสมาชิก
๒.๓ เห็นชอบให้ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตให้ บ ริก ารกระจายเสี ยงหรือโทรทั ศน์เ พื่ อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จานวน ๑ ช่องรายการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙) แพร่ภาพออกอากาศได้ตามปกติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมแจ้งเตือนคาสั่งและมาตรการทางปกครองกรณีที่
จัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
๓. ให้สานักงาน กสทช. โดย บส. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เร่งดาเนินการ กรณีผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร หลักฐาน
จานวน ๕ ช่องรายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐) และ ผู้ประกอบกิจการที่ อยู่ระหว่างการปรับ
ผังรายการ จานวน ๙ ช่องรายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑) ให้เรียบร้อย และเสนอต่อ กสท. เพื่อ
พิจารณาโดยเร็ว
๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ดาเนินการในส่วนที่เ กี่ยวข้องกับ กรณีการขอ
ยกเลิกช่องรายการจานวน ๑ ช่องรายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๒)
๕. ทราบ กรณีผู้ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จานวน ๑ ช่องรายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓)
ซึ่ง กสท. ไม่สามารถพิจารณารับรอง/ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการฯ จนกว่าจะมีประกาศ คสช. เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระ ๔.๓
๖. ให้ ส านั ก งาน กสทช. ประสานงานกั บ คสช. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ช่ องรายการ
ตามข้อ ๒ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป
วาระที่ ๔.๑๓

แนวทางการกากับ ดูแ ลการให้บ ริก ารโทรทัศน์ที่ ไ ม่ ใช้ คลื่ นความถี่ (โทรทัศน์
ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) (สานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบแนวทางการก ากั บ ดูแ ลการให้บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ใ ช้ค ลื่ น ความถี่
(โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ และให้กาหนดแนวทางเพิ่มเติม กรณีผู้ให้บริการโครงข่าย
ที่ให้บริการแก่สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหานั้นๆ เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ (เจ้าของ
ช่องรายการ)ด้วย
๒. เห็นชอบการบัง คับใช้แนวทางการกับ ดูแลการให้บ ริการโทรทั ศน์ที่ ไม่ ใช้คลื่น
ความถี่ (โทรทั ศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล ) กรณีปรากฏข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่มเติม ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ

๙

วาระที่ ๔.๑๔

แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ส านักอานวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติก ารสายงานกิ จ การกระจายเสียงและโทรทั ศน์ ตามแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้สานักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๕ น.

๑๐

