รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการ
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
กรรมการ
๓. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
กรรมการ
๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการ
๖. นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
เลขานุการ กสท.
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
๘. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๙. นางสาวดวงเดือน สุเทพพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๒. นายพสุ ศรีหิรัญ
๓. นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
๔. นางปริตา วงศ์ชุตินาท
๕. นายอาคม สุวรรณรักษา
๖. นายตรี บุญเจือ

ลาประชุม

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
ผู้อานวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง

๑

๗. นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน
๘. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ
๙. นายชัยพฤกษ์ สุดถวิล
๑๐. นางนันท์นภัส ปัญญา
๑๑. นางปราณี จันทร์แสง
๑๒. นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า
๑๓. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย
๑๕. นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข
๑๖. นางสาวจงสุภา ปินตาดวง
๑๗. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ
๑๘. นางสาวรมิตา โรจน์สราญรมย์
๑๙. นางสาวมณีนุช อ่อนกัน
๒๐. นายพิชัย ร่วมภูมิสุข
เริ่มประชุมเวลา

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

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม
๒. กสทช. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่ อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์
การกากับดูแลเกี่ยวกับงานด้านประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑

ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่
๓๗/๒๕๕๗ เมื่ อวันจันทร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่
๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๕ เป็นดังนี้
“๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบนทึกที่แนบ
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ”
๒. แก้ไขเพิ่มเติม มติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒๑ ข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นดังนี้

๒

“๑. มีคาสั่งทางปกครองให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ สาหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มิให้นาสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบแอนะล็ อก ที่ กสท. มีมติให้สิ้นสุดการ
ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริก ารโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิ จการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์ สาหรับกิ จการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
๒. เพื่ อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโ ภค ในช่วงระยะเวลา ๑๕ วัน ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่ องทางการให้บริการ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการของตนรับทราบเกี่ยวกับการยุติการออกอากาศตาม ๑ ตลอดจนวิธีการและทางเลือกในการรับชม
รายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบแอนะล็อก”
วาระที่ ๒.๒

รายงานการประชุ ม คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทั ศน์
ครั้ ง ที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๗ แล้ว โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตามมติ กสท. ครั้ งที่ ๓๗/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒

รายงานผลการด าเนิ นงานตามมติ กสท. ครั้ง ที่ ๓๘/๒๕๕๗ (ฝ่า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓

ทราบ

ผลการพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิ จการวิทยุ กระจายเสียง (ส านัก การอนุญาตประกอบกิจ การ
กระจายเสียง (ปส.๑))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๔

ทราบ

ทราบ

ผลการด าเนิ นงานออกใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๗๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ก าร
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง

๓

และกิจการโทรทัศน์ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่ งอานวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))
มติที่ประชุม
วาระที่ ๓.๕

การกาหนด Packet Identifer (PID) ของบริการโทรทัศน์และโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (คณะทางานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๖

นาไปบรรจุในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เป็นวาระที่ ๕.๑

งบประมาณรายจ่า ย (กลางปี) ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ประจาปี ๒๕๕๗ (ภารกิจกระจายสานักอานวยการเสียงและโทรทัศน์ (อส.))
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ทราบ

การดาเนินงานกรณีข้อขั ดข้ องในการให้บริการโครงข่ า ยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่ นความถี่ ภ าคพื้นดินในระบบดิ จิ ตอลของ บริ ษัท อสมท จ ากั ด (มหาชน)
(สานัก กิจ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๗

ทราบ

ทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิ จารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง ระหว่า งวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่ ส านัก งาน กสทช. เสนอ โดยมี ผู้ได้รับ สิท ธิท ดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต และให้ตัดรายชื่อสถานีที่ซ้าออกจาก
มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ คงเหลือ ๖๖ สถานี
๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท.
และ คสช. กาหนด

๔

วาระที่ ๔.๒

การต่ ออายุ การทดลองประกอบกิ จ การวิท ยุ ก ระจายเสีย ง ระหว่ า งวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (สานักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
ที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป
วาระที่ ๔.๓

ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูล ให้เ รียบร้อย แล้วนาเสนอ

การต่ อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ส าหรับ ผู้ ท ดลอง
ออกอากาศที่ถูก ระงั บสิทธิ ในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗) (สานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่ ส านัก งาน กสทช. เสนอ โดยมี ผู้ได้รับ สิท ธิท ดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๗ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับ สิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่ม ต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด
วาระที่ ๔.๔

การอนุมั ติผังรายการหลัก (ภายหลังการแก้ไ ข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจาปี ๒๕๕๗ (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จานวน ๑ ช่อง
รายการ คือ ช่องรายการ 8 ของบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จากัด
๒. ให้สานักงาน กสทช. แจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามข้อ ๑ ดังนี้
๒.๑ จัดระดับความเหมาะสมให้ตรงกั บเนื้อหารายการ และออกอากาศตาม
ช่วงเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดระดับความเหมาะสมโดยเคร่งครัด
๒.๒ การนารายการเดิมมาออกอากาศซ้าจะต้องเป็นไปตาม ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓ ให้ส่งผังรายการหลักประจาปีครั้งต่อไป ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน
โดยเคร่งครัด
วาระที่ ๔.๕

(ร่าง) ประกาศ สานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ ต ามข้ อ ๕ (๑๐) ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๕

แห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรี ยบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทั ศน์ (บส.)/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีก ระจายเสียงและโทรทั ศน์
(ทส.))
มติที่ประชุม ให้ถอนเรื่องตามที่ บส. เสนอ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
จัดทามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเสนอความเห็น แล้วเสนอ
ที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ ๔.๖

เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) ถ่ายทอดการแข่งขัน
ฟุต บอลโลกให้ ครบทั้ ง ๖๔ แมตซ์ ตามที่ ไ ด้ โ ฆษณาไว้ (เลขที่ ๔๘/๒๕๕๗)
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ /
สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบหมายให้สานัก งาน กสทช. แจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า
การพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรียนภายใต้อานาจหน้าที่ ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ ดี ไม่ เป็นการตัดสิท ธิ
ที่ผู้ร้องเรียนจะดาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
วาระที่ ๔.๗

เรื่องร้องเรีย น กรณีข อให้ บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) ดาเนินการตามที่ไ ด้
โฆษณาให้ ส ามารถรับชมฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ ได้ครบทั้ง ๖๔ แมตซ์ ตามที่ไ ด้
โฆษณาไว้ (เลขที่ ๗๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิ จการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียน ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า การ
พิจ ารณาเรื่องร้อ งเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ ของ กสท. ได้ยุติล งแล้ ว แต่อย่างไรก็ ดี ไม่ เ ป็นการตัดสิท ธิที่ ผู้
ร้องเรียนจะดาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
วาระที่ ๔.๘

(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคนด้อยโอกาส (คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง / สานักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ สานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))

๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่ง คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคนด้อยโอกาส ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
วาระที่ ๔.๙

ขอขยายวาระการดารงตาแหน่งของคณะทางานด้า นเทคนิคในกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการจัดทามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการ
กระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศน์ /คณะท างานด้ านเทคนิ คในกิ จ การโทรทั ศ น์
ภาคพื้ นดิ นในระบบดิ จิ ต อล/ส านัก วิศ วกรรมและเทคโนโลยีก ระจายเสีย งและ
โทรทัศน์ (ทส.))

มติที่ประชุม
๑. ทราบ ผลการด าเนิ นงานของคณะท างานด้ า นเทคนิค ในกิ จ การโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ
๒. เห็นชอบ การขยายวาระการดารงตาแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อไปอีก ๓ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๓. เห็นชอบ แต่งตั้ง รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ เป็นผู้ทางานของคณะทางานด้านเทคนิค
ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
วาระที่ ๔.๑๐

การตอบแบบสอบถามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สานักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบเอกสารการตอบแบบสอบถามของภาควิ ท ยุ ค มนาคมของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union – Radiocommunication
Sector หรือ ITU-R) โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. ข้อ 9 Reply: b) จาก “One or two more multiplexes after Analogues
Switched-off.” แก้ไขเป็น “At least one more multiplex after Analogues Switched-off.”
๒. ข้อ 10 Reply: a) จาก “...for the terrestrial television broadcasting to
serve 5-7 multiplexes and to prepare…” แก้ไขเป็น “...for the terrestrial television broadcasting
to serve 6 multiplexes and to prepare…”
วาระที่ ๔.๑๑

รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมดาเนินการผลิต
รายการวิทยุทางสถานีวิทยุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาสัญ ญาสัม ปทานด้านกิ จ การกระจายเสียงและกิ จ การโทรทั ศน์ / ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม

๗

๑. เห็ นชอบรายงานผลการพิจ ารณาความชอบด้ว ยกฎหมายของสั ญ ญาร่ ว ม
ดาเนินการผลิตรายการวิทยุทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้ คณะอนุก รรมการพิ จ ารณาความจ าเป็ นการใช้ค ลื่น ความถี่ ด้า นกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่และกาหนดระยะเวลาในการ
ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป
วาระที่ ๔.๑๒

รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาการใช้บริการสถานี
วิ ท ยุ เ สี ย งสื่ อ สารมวลชน คณะการสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
(คณะอนุก รรมการพิจารณาสัญ ญาสัมปทานด้านกิจ การกระจายเสียงและกิ จการ
โทรทัศน์/สานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบรายงานผลการพิจ ารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญ ญาการใช้
บริการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้ คณะอนุก รรมการพิ จ ารณาความจ าเป็ นการใช้ค ลื่น ความถี่ ด้า นกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่และกาหนดระยะเวลาในการ
ถือครองคลื่นความถี่ต่อไป
วาระที่ ๔.๑๓

รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาให้บริการออกอากาศ
กระจายเสีย งทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการเกษตร และบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือการเชื่อมโยงสัญญาณแลกเปลี่ยนและเผยแพร่รายการวิทยุระหว่าง
กรมส่งเสรมการเกษตร และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโยสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาสัญ ญาสัม ปทานด้ านกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศน์ /ส านั ก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาให้บริการ
ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิท ยุก ระจายเสียงเพื่อการเกษตร และบันทึก ข้อตกลงความร่วมมื อการ
เชื่อมโยงสัญญาณแลกเปลี่ยนและเผยแพร่รายการวิทยุระหว่างกรมส่งเสรมการเกษตร และกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กับกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสานักงาน กสทช. เสนอ
๒. ให้ คณะอนุก รรมการพิ จ ารณาความจ าเป็ นการใช้ค ลื่น ความถี่ ด้า นกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และกาหนดระยะเวลา
ในการถือครองคลื่นความถี่ต่อไป

๘

วาระที่ ๔.๑๔

การดาเนินคดีปกครองหมายเลขดาที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๗ (สานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ หรือ กสทช. พันตารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอานาจดาเนินคดี
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทาคาให้การแก้คาฟ้องคดีตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
วาระที่ ๔.๑๕

การขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
คลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์
(สานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบริหารคลื่นความถี่เพื่อ ความมั่นคงของรัฐในกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์ ออกไปอีก ๑ ปี
นับแต่วันที่ครบกาหนด
๒. ให้สานักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. ให้ ส านั ก งาน กสทช. สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการฯ
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุม กสท.
วาระที่ ๔.๑๖

การขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์สาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ
โทรทั ศน์ที่ เ ป็นการทั่วไป กรณีการถ่า ยทอดสดการแข่ งขั นกีฬาเอเชี่ ย นเกมส์
(Asian Games) ครั้งที่ ๑๗ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
(สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

มติที่ประชุม
อนุญาตให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ที่ เ มื องอิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านสถานีโ ทรทัศน์ช่อง ๓ ในระบบ
แอนะล็อก คู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการ
โทรทัศน์สาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเหตุ
๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นตามบันทึกแนบ
๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ นี้เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เรื่อง การออกอากาศคู่ขนาน : สานัก
นโยบายและวิช าการกระจายเสี ย งและโทรทั ศน์ (ส านัก นโยบายและวิ ชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

๙

มติที่ประชุม
๑. กสท. มี ความยินดีที่ จ ะร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญ หาเรื่องการ
ออกอากาศคู่ขนานกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด โดยให้บริษัทแต่งตั้งผู้มีอานาจกระทาการแทน
หรือผู้รับมอบอานาจตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือต่อไป
๒. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนานต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
การดาเนินงานกรณีข้ อขั ดข้ องในการให้บริการโครงข่ า ยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่ นความถี่ ภ าคพื้นดินในระบบดิ จิ ตอลของ บริ ษัท อสมท จ ากั ด (มหาชน)
(ส านักกิ จ การโทรทั ศน์ในระบบดิจิตอล(จส.)/ ส านัก กฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.))

มติที่ประชุม
๑. ให้ ส านั ก งาน กสทช. มี ห นั ง สื อ ก าชั บ บริ ษั ท อสมท จ ากั ด (มหาชน)
ให้ระมัดระวังมิให้เกิดข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล หากเกิดเหตุขัดข้องเช่นนี้อีก สานักงาน กสทช. จะดาเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เชิญบริษัท อสมท จ ากั ด (มหาชน) มาไต่ส วนเพื่อหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วนาเสนอที่ประชุม กสท. ในคราวต่อไป
๓. ให้คณะอนุก รรมการคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคในกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นตามบันทึกที่แนบ
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๕ น.

๑๐

