รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการ
๒. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
กรรมการ
๔. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการ
๕. นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
เลขานุการ กสท.
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๖. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
๗. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๘. นางสาวดวงเดือน สุเทพพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
กรรมการ
๒. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๒. นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
๓. นายพสุ ศรีหิรัญ
๔. นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
๕. นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
๖. นางสาวอรศรี ศรีระษา
๗. นายอาคม สุวรรณรักษา

ติดภารกิจ
ลาประชุม

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
ผู้อานวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
ผู้ อ านวยการส านั ก ก ากั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลตนเอง
ผู้ชานาญการ
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
๑

๘. นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน
๙. นายตรี บุญเจือ
๑๐. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ
๑๑. นายชัยพฤกษ์ สุดถวิล
๑๒. นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า
๑๓. นางนันท์นภัส ปัญญา
๑๔. นางปราณี จันทร์แสง
๑๕. นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย
๑๗. นางธันยพร เปาทอง
๑๘. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
๑๙. นางสาวจงสุภา ปินตาดวง
๒๐. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ
๒๑. นางสาวมณีนุช อ่อนกัน
๒๒. นางสาวภัทราภา อัศวนภากาศ
เริ่มประชุมเวลา

พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประธาน กสท. และเจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช. ได้ไปบรรยายพิเศษ
ให้กับบุคลากรของกองทั พอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานสัมมนาทิศทาง
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่กาลังเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล ซึ่งการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สานัก งาน กสทช. ที่ ไปร่วม
บรรยายในโอกาสดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑

ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่
๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๙ เป็นดังนี้
“หมายเหตุ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รับรองในระเบียบวาระที่ ๓.๙”

๒

วาระที่ ๒.๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่
๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))

มติที่ประชุม
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ (ฝ่า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒

ทราบ

รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ (ฝ่า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓

รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๗

ทราบ

รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ย วกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ (สานักกากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.))
มติที่ประชุม
๑. ทราบ
๒. ให้ ส านั ก งาน กสทช. เร่ ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง

ที่กระทาความผิดโดยเร็ว
วาระที่ ๓.๔

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทั ศ น์ ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ และผู้อานวยการสถานี จานวน ๑ ช่องรายการ
(สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๕

ทราบ

ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๗๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ก าร
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))
๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของ
กรมประชาสัมพันธ์ (สานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบรายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
DVB-T2 ของกรมประชาสัมพันธ์
๒. ให้ก รมประชาสั ม พัน ธ์น าอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ในการทดลองแพร่ ภาพออกอากาศ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไปใช้ในการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยให้กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
๓. ให้สานัก งาน กสทช. คืนเงินประกันความเสียหายให้ แก่ กรมประชาสัม พันธ์
เนื่องจากการทดลองหรือการทดสอบดังกล่าวไม่ปรากฏผลให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียง
หรือภาพของผู้ประกอบกิจการ หรือโครงข่าย หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว
วาระที่ ๔.๒

แผนการยุ ติ การรั บ ส่ ง สั ญญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศน์ ใ นระบบแอนะล็ อคของผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญาตให้ บริ ก ารโครงข่ า ยโทรทัศน์ ประเภทที่ใ ช้ คลื่นความถี่ ภ าคพื้นดิ น
ในระบบดิจิตอล (สานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))

มติที่ประชุม
๑. รับทราบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
๒. มอบหมายให้คณะทางานติดตามและกากั บดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็ อก
ของผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้บ ริก ารโครงข่า ยโทรทั ศ น์ ประเภทที่ ใ ช้ค ลื่น ความถี่ภ าคพื้น ดิน ในระบบดิจิ ตอล
เพื่อนาเสนอ กสท. พิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๓

การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่ า งวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่ ส านัก งาน กสทช. เสนอ โดยมี ผู้ได้รับ สิท ธิท ดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๑ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท.
และ คสช. กาหนด
๔

วาระที่ ๔.๔

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

มติที่ประชุม
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการจานวน ๑,๙๑๒ รายตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จาเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิ จการเดิม
สิ้นสุดลงจานวน ๑๖ สถานี ดังปรากฏรายชื่อตามบัญ ชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทั นที และมอบหมายให้
สานักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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. ให้ผู้ได้รับ สิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่ม ต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด
วาระที่ ๔.๕

การต่ อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ส าหรับ ผู้ ท ดลอง
ออกอากาศที่ถู กระงับ สิท ธิใ นการทดลองออกอากาศ (ณ วั นที่ ๒๙ สิ งหาคม
๒๕๕๗) (สานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่ ส านัก งาน กสทช. เสนอ โดยมี ผู้ได้รับ สิท ธิท ดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับ สิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่ม ต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด
วาระที่ ๔.๖

ขออนุมั ติแ ก้ไ ขมติที่ประชุ ม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิ งหาคม
๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้แก้ไขมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็น ดังนี้
๕

“เห็นชอบตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุก ระจายเสีย ง รวมจ านวนทั้ ง สิ้น ๖๗ ราย ดัง ปรากฏรายชื่อตามบัญ ชี แนบท้ ายเอกสารแนบ ๑ ทั้ ง นี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๑. ให้ผู้ได้รับ อนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท.
และ คสช. กาหนด”
วาระที่ ๔.๗

การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
เชิญ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT Kids & Family ช่องรายการ 3 Family ของบริษัท
บีอีซี-มัลติมีเดีย จากัด และช่องรายการ LOCA ของบริษัท ไทยทีวี จากัด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาผังรายการ
และเนื้อหารายการในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แล้วนาเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๘

ผลการวิเ คราะห์แ ละข้อเสนอในการแก้ไ ขปัญหากรณีการนารายการโทรทัศน์
ภาคพื้ นดิ นในระบบดิ จิต อลไปออกอากาศทางโทรทั ศน์ แบบบอกรั บสมาชิ ก
(สานักการส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลกันเอง (สส.)/สานักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)/สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทั ศน์
(วส.)/สานัก วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/สานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม มอบหมายให้ ส านั ก งาน กสทช. น าผลการวิ เ คราะห์ แ ละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหากรณีการนารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปออกอากาศทาง
โทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลาดับ
บริการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
วาระที่ ๔.๙

แนวทางการกากับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย (สานักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(บส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแนวทางการกากับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณีปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. เสนอ
๒. เห็นชอบ การบังคับใช้แนวทางการกากับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณีปรากฏ
ข้อเท็ จ จริง เกี่ ยวกับ การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ ผิดกฎหมาย ตามข้อ ๑ โดยให้ก าหนด
เป็นเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่มเติม และแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายทราบ
๓. เห็นชอบกระบวนการดาเนินการของสานัก งาน กสทช. ตามแนวทางความ
ร่วมมื อและกลไกในการจัดการปัญ หาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ ผิดกฎหมายทางสื่ อ
๖

วิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ของ ๓ ภาคส่วน คือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน กสทช. เขต และเครือข่าย
ภาคประชาชน ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
วาระที่ ๔.๑๐

(ร่าง) ประกาศ สานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ ต ามข้ อ ๕ (๑๐) ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรี ยบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)/สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))
มติที่ประชุม

ให้นาเสนอที่ประชุม กสท. คราวต่อไป โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วม

ชี้แจงต่อ กสท. ด้วย
วาระที่ ๔.๑๑

(ร่า ง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริ การโทรทัศน์ พ.ศ. ...
(สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลาดับบริการโทรทัศน์
พ.ศ. ... โดยปรับปรุงถ้อยคาในข้อ ๗ ตามความเห็นของที่ประชุม
๒. เห็นชอบให้นา (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ เสนอต่อที่ ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจ ารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ กสท. ปฏิบัติห น้าที่ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการและให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อนาไปประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ
วาระที่ ๔.๑๒

การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด และหนังสือ
ตอบฝ่า ยกฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ
เกี่ย วกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิ จการโทรทัศน์ (ส านัก นโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบหนังสือตอบบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด และหนังสือตอบฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. ตัดข้อความในข้อ ๑ วรรคท้าย จาก “....ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่อย่างใด” เป็น “...ซึ่งเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ตามที่มีอยู่ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์”
๗

๒. แก้ไขข้อความในข้อ ๒ วรรคสองตอนท้าย จาก “...จึงต้องปฏิบัติตามประกาศ
คสช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” เป็น “...จึงต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ประกาศ กสทช. มติ กสท. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย”
หมายเหตุ
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ
วาระที่ ๔.๑๓

ข้อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกาหนดให้ต้องชาระค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (สานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
ให้ส านัก งาน กสทช. หารือกั บ คณะอนุกรรมการที่ ป รึก ษาด้านกฎหมาย กสทช.
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ นี้เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๔.๑๔

การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
จานวน ๕ ฉบับ (สานักกฏหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จากัด
(มหาชน) จานวน ๕ ฉบับ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. นาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
หมายเหตุ
กสทช. ผศ.ดร. ธวัช ชัย จิต รภาษนันท์ มี ค วามเห็น ให้ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ
พิจ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า วขึ้ นอี ก หนึ่ ง คณะ โดยให้ มี อ งค์ป ระกอบเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเทคโนโลยี และ
ด้านกฎหมาย
วาระที่ ๔.๑๕

การแก้ไ ของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจาเป็นการใช้ คลื่น
ความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สานักสานักกฏหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความจาเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
๑. ให้ นายวินัย วิทวัสการเวช พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ
๘

๒. แต่งตั้ง พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช เป็นอนุกรรมการ
๓. ให้สานักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ ๔.๑๖

ให้ ความเห็ นชอบรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รต่ า งประเทศ จ านวน ๒
หลักสูตร (สานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลัก สูตรต่างประเทศจานวน ๒ หลักสูตร ตามที่
สานักงาน กสทช. เสนอ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสารแนบ ๕ ดังนี้
๑. หลักสูตร “Contents Regulation of Media: Pluralism and Techniques
of Content Control” ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๔ ตุล าคม ๒๕๕๗ ณ University of
Passau ประเทศเยอรมนี และ The European Acadamy of Bozen-Bolzano (EURAC) ประเทศอิตาลี
๒. หลักสูตร “Broadcasting Laws and Regulation Training course”
ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยคิวชู ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น
วาระที่ ๔.๑๗

การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ IBC Conference
and Exhibition ประจาปี ๒๕๕๗ (ส่วนงาน กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตร์ภาษ์นันท์)

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนิทรรศการ IBC
Conference and Exhibition ระหว่างวั นที่ ๑๑-๑๖ กั นยายน ๒๕๕๗ ณ เมื องอัม สเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (ไม่รวมเวลาเดินทาง) โดยมีคณะผู้เดินทางในส่วนของสานักงาน กสทช. ตามที่ส่วนงาน กสทช.
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตร์ภาษ์นันท์ เสนอ ในบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสารแนบ ๖ ดังนี้
วาระที่ ๔.๑๘

การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนางาน IIC Communications Policy &
Regulation Week ระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย (สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบการส่งบุคคลากรเข้าร่วมการสัมมนางาน IIC Communications Policy &
Regulation Week ระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุล าคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๑ ณ กรุง เวียนนา ประเทศออสเตรีย ตามที่
สานักงาน กสทช. เสนอ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสารแนบ ๗
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องอื่นๆ
การพิจารณาการดาเนินการกรณีการสิ้นสุดการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปของผู้ไ ด้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (สานักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))
๙

มติที่ประชุม
ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ สาหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้
๑. ผู้ได้รับอนุญ าตตามบทเฉพาะกาลแห่ง พระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนะล็อก) สิ้นสุดการทา
หน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามบทเฉพาะกาล ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
๒. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บ ริการโครงข่ายโทรทัศน์ ส าหรับ กิจการที่ไม่ ใช้คลื่น
ความถี่ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. มติ กสท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๕ น.

๑๐

