รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้อานวยการสานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
เลขานุการ กสท.
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
๘. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๙. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และเครือ่ งวิทยุคมนาคม
๑๐. นางสาวดวงเดือน สุเทพพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๒. นางรัตนากร ทองสาราญ
๓. นายพสุ ศรีหิรัญ
๔. นายกีรติ อาภาพันธุ์
๕. นางปริตา วงศ์ชุตินาท
๖. นายภูมิภัส พลการ
๗. นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการสานักกากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้อานวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
ผู้อานวยการส านั ก ค่า ธรรมเนีย มและอั ตราค่ าบริ ก ารใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้อานวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์
รัก ษาการผู้อานวยการส านั ก พัฒ นาองค์ก ารวิ ชาชี พและ
ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลกันเอง
๑

๘. นายบัญชา พืชจันทร์
๙. นายโฆษิต เลาหวิโรจน์
๑๐. นางสาวอรศรี ศรีระษา
๑๑. นายอาคม สุวรรณรักษา
๑๒. นายตรี บุญเจือ
๑๓. นางปราณี จันทร์แสง
๑๔. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ
๑๕. นางนันท์นภัส ปัญญา
๑๖. นายชัยพฤกษ์ สุดถวิล
๑๗. นางสาวกนกวรรณ ศรีชัยชนะ
๑๘. นางสุนันทา อยู่ประยงค์
๑๙. นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ์
๒๐. นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข
๒๑. นางธันยพร เปาทอง
๒๒. นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
๒๓. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
๒๔. นางสาวจงสุภา ปินตาดวง
๒๕. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ
๒๖. นางสาวมณีนุช ธีระดากร
๒๗. นางสาวชนกานต์ สังสีแก้ว
๒๘. นายรังสิมันตุ์ กลิ่นทอง
๒๙. นายธนรัตน์ สุกิจจากร
๓๐. นางสาววิไลลักษณ์ โคตาสูตร
๓๑. นางสาวอุษา วชิรพรพันธ์
๓๒. นายพชร มิโต้
๓๓. นายสมชาย แก้วงาม
๓๔. นายพชร สิริบริรักษ์
๓๕. นางสาวสมชนก อดุลยพันธ์
๓๖. นางสาวพัชรพิม เขียวพงศ์
๓๗. นายสุวัจชัย เมฆะอานวยชัย
๓๘. นางสาวเพียงพิศ จันทร์ธนานุกุล

ผู้อานวยการส่วนงาน
ผู้อานวยการส่วนงาน
รักษาการผู้อานวยการส่วนงาน
รักษาการผู้อานวยการส่วนงาน
รักษาการผู้อานวยการส่วนงาน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
พนักงานจ้างเหมาสานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
พนักงานจ้างเหมาสานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

ทราบ

๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ (ฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

มติที่ประชุม
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการด าเนิ นงานตามมติ กสท. ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๙ (ฝ่ ายเลขานุก าร
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒

รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙

ทราบ

สถิติเรื่องร้องเรียนประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (สานักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))

มติที่ประชุม
๑. ทราบ
๒. ให้สานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
วาระที่ ๓.๓

คาพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดาที่ ๒๘/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕/๒๕๕๙
(สานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๔

ทราบ

รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสั งคม
และเศรษฐกิจไทย (สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))

มติที่ประชุม
๑. ทราบ
๒. ให้สานักงาน กสทช. นาเผยแพร่ทาง Website ของสานักงาน กสทช. ในส่วน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๓

วาระที่ ๓.๕

ผลการดาเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓))
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๖

รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (สานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ทราบ

ทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
การต่ ออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จการวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง ระหว่ า งวั นที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) )

มติที่ประชุม
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่มีสถานีที่ผ่านการพิจารณาต่อใบอนุญาตใน
ครั้งนี้ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๖๐ สถานี ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบ เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน
๗๖ สถานี ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เอกสาร ๒
๒. ให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จาเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ การกากับดูการทดลองประกอบกิจ การ
วิท ยุก ระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับ แต่วันที่ สิท ธิ ในการทดลองประกอบกิ จ การสิ้นสุดลง จานวน ๓ สถานี
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เอกสาร ๓
๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ทราบคาสั่ง ทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นคาขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที
๔

๔. ให้ส านัก งาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิ ภาค ส านัก งาน
กสทช. ภาค ๒ - ๔ ตรวจสอบการดาเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระทาฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว
วาระที่ ๔.๒

การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สาหรับผู้ทดลองออกอากาศ
ที่ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันที่ ๒ มีนาคม๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับสิท ธิท ดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่ม ต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด
วาระที่ ๔.๓

คาร้ องขอเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงที่ ได้ รั บอนุ ญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง ระหว่ างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวั นที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/สานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้ผู้รับอนุญ าตทดลองประกอบกิ จ การกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๐
กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ ถึ ง วัน ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้ อมู ล ตามที่ ร้อ งขอ จ านวน ๒๔ สถานี
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๕
๒. ยกคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายชื่อที่แนบเอกสาร ๖
วาระที่ ๔.๔

พิจารณาคาขอทดลองประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายสี ยง ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สานักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จานวน ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เอกสาร ๗ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๒. ให้ผู้ได้รับสิท ธิท ดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่ อนการเริ่ม ต้นออกอากาศตามที่
กสท. และ คสช. กาหนด

๕

วาระที่ ๔.๕

พิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง
จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๔๓ สถานี (คณะอนุ
กรรมการพิจ ารณาอนุญ าตด้านกิจ การกระจายเสียง/ สานัก การอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))

มติที่ประชุม
๑. กรณีที่ ๑ กรณีการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิ จการบริการชุม ชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ มาพร้อมกับคาขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ และชาระค่าธรรมเนียมพิจารณา
คาขอแล้ว จานวน ๔ สถานี พิจารณาดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้กลุ่มคนอาสาพัฒนาเพื่อดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนกลุ่ม
คนรักดอนนางหงส์ กลุ่มคนรักเจริญธานีขอนแก่น และกลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวัง
เวียงป่าเป้า เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจได้
๑.๒ กรณีการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
๑.๒.๑ อนุมัติให้กลุ่มคนอาสาพัฒ นาเพื่อดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน กลุ่มคนรักดอนนางหงส์ และกลุ่มคนเจริญธานีขอนแก่น ที่ได้ดาเนินการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่
ร้องขอได้
๑.๒.๒ กรณีกลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่า
เป้า ซึ่งยังไม่มีรายงานผลการตรวจสอบจากสานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เห็นควรให้ใช้ข้อมูลตามเดิมจนกว่าจะ
มีการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑.๓ อนุมัติให้ทั้ง ๔ สถานี ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๘ โดยกลุ่มคนผู้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยน
ประเภทการทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสียงจะต้องทดลองประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสียงใน
ประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตาม ๑.๔ ครบถ้วน
๑.๔ ให้ทั้ ง ๔ สถานี แสดงหลัก ฐานการประกาศหรือ แจ้ง ให้ ชุ ม ชนรั บ ทราบ
ณ สถานที่ราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ให้บริการ โดยต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย คือ
ข้อมูลการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการ
บริ ก ารชุ ม ชนเป็ น กิ จ การบริ ก ารทางธุ ร กิ จ พร้ อมเหตุ ผ ลแล ะช่ องทางกรณีที่ โ ต้ แย้ ง หรื อ คั ดค้ า นการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่สานักงาน กสทช. กาหนดโดยประกาศ
ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และบันทึกการเผยแพร่
ประกาศประกอบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภท
บริการชุมชนเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจด้วย โดยจะต้องจัดส่งหรือยื่นต่อสานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ
๑.๕ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการกระจายเสีย งพิจารณา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่ก าหนดเพิ่ม เติม ในข้อ ๑.๔ ก่อนที่ส านัก งาน กสทช. จะดาเนินการออก
ใบอนุญาตตามประเภทที่ขอเปลี่ยนแปลง

๖

๒. กรณีที่ ๒ อนุมั ติให้ผู้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการ ทั้ง ๒๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๙ ที่มิได้มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปลี่ยนแปลงประเภททดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น
ประเภทกิ จ การบริก ารทางธุร กิ จ ได้ และให้ดาเนินการยื่นคาขอทดลองประกอบกิ จ การวิท ยุก ระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ผู้ยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้ง ๒๗ สถานี จะต้อง
มีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๖ ครบถ้วนและต้อง
๒.๑.๑ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกกลุ่ม
คนเดิมทั้งหมด เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
๒.๑.๒ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันในนิติบุคคลที่
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๒.๑.๓ มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมอย่างน้อย ๑ คนเป็นผู้มีอานาจกระทาการ
นิติบุคคลที่ยื่นคาขอฯ
๒.๑.๔ นิติบุค คลที่ ยื่ นคาขอทดลองประกอบกิ จ การวิท ยุ ก ระจายเสีย ง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จะต้องไม่ปรากฏว่า เป็นนิติบุคคลที่ได้ยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
อยู่ก่อนแล้ว
๒.๒ แสดงหลักฐานการประกาศหรือแจ้งให้ชุมชนรับทราบ ณ สถานที่ราชการ
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การให้บริการ โดยต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย คือข้อมูลการยื่นคาร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็น
กิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเหตุผลและช่องทางกรณีที่โต้แย้งหรือคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด โดยประกาศให้สาธารณชนรับทราบ
ซึ่งจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันและบันทึกการเผยแพร่ประกาศประกอบคาร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภทบริการชุมชน เป็นประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจด้วย
๒.๓ ชาระค่าธรรมเนียมการพิจ ารณาคาขอ ประเภทกิ จการบริก ารทางธุร กิ จ
พร้อมแนบหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมประกอบคาขอ
๒.๔ หากผู้ได้รับ ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริก ารชุมชน ที่ได้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภทกิจการ
บริ ก ารชุ ม ชน เป็ น ประเภทกิ จ การบริ ก ารทางธุ ร กิ จ มิ ไ ด้ ด าเนิ น การยื่ น ค าขอทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง ให้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ร้องขอ
๒.๕ กลุ่ม คนที่ ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิ จการ
วิท ยุก ระจายเสียง จากประเภทกิจ การบริก ารชุม ชน เป็นประเภทกิ จ การบริก ารทางธุร กิ จ จะต้องทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณาอนุญาต
ให้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
๗

๓. กรณีที่ ๓ กรณีการยื่นเฉพาะคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิ จ การวิท ยุก ระจายเสียงและได้มี ก ารยื่น คาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไ ขข้อมู ล การทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงมาในคราวเดียวกัน จานวน ๑๒ สถานี
๓.๑ อนุมัติให้ผู้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง จานวน ๑๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๑๐ เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ และให้ดาเนินการยื่นคาขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
กรณีที่ ๒
๓.๒ กรณีการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทั้ง ๑๒ สถานี
๓.๒.๑ อนุมัติให้ผู้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงจานวน ๘ สถานี เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามที่ร้องขอได้รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่
แนบเอกสาร ๑๑
๓.๒.๒ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ ผู้ ยื่น คาร้ องขอเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขข้อ มู ล การทดลอง
ประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง จ านวน ๔ สถานี รายละเอี ย ดตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ แ นบเอกสาร ๑๒
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ ทั้ง นี้ให้ยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ ตามข้ อมูลเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการชุมชน
๔. ให้ ส ถานี ที่ ไ ด้รั บ อนุ มั ติ ให้ เ ปลี่ย นแปลงประเภทการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงที่มีชื่อสถานีไม่เหมาะสมกับการทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต จานวน
๑๕ สถานีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๑๓ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสถานีให้เหมาะสมกับ
การทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
๕. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขการยื่น
คาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ยื่นคาร้องทั้ง ๔๓ ราย
ทราบเป็นหนังสือ
๖. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดยสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) แจ้งประกาศให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกรายทราบ กรณีการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ
ให้ดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ
วาระที่ ๔.๖

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด ช่องรายการ UMM TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

๘

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบรายงานการวิเ คราะห์ความเหมาะสมและอนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การ
เพื่อให้บ ริการโทรทัศน์ สาหรับกิ จการที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด ช่องรายการ UMM TV โดยกาหนดให้มีใบอนุญาตเท่ากับอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับใน
ครั้งก่อน คือ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากคณะกรรมการเคยมีคาสั่งทางปกครองว่ามีการ
กระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา อันเป็นการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดยสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) นาส่งผังรายการให้สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการกากับ
ดูแลด้านการคุ้ มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และสานักก ากั บผัง และเนื้อหารายการและพัฒ นาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามกากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ
วาระที่ ๔.๗

โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสานัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี
และรัฐพิธี สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจาปี ๒๕๕๙ (สานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสานัก และถ่ายทอดสดงาน
พระราชพิธีและรัฐพิธี สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)
ประจาปี ๒๕๕๙
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจเรื่อง
ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสานัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี สาหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสานักงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
๓. มอบหมายให้ ส านั กงาน กสทช. จั ดท าโครงการความร่ ว มมื อ การผลิ ต ข่ า วใน
พระราชสานัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สาหรับปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ นาเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๘

การปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ของ
กิจ การโทรทั ศน์ ภ าคพื้ นดิ นในระบบดิ จิต อล และก าหนดการขยายโครงข่ า ย
(คณะทางานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่ ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่ง
สัญ ญาณโทรทัศน์จ ากระบบแอนะล็อกไปสู่ร ะบบดิจิตอล/ ส านัก วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จานวน ๓๓
สถานี ตลอดจนผู้รับผิดชอบสิ่งอานวยความสะดวกภายหลังการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
ขยายโครงข่าย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๑๔
๒. เห็นชอบการก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทั ศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
สาหรับสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จานวน ๓๓ สถานีดังนี้

๙

๒.๑ สถานีเสริมในกลุ่ม A2 จานวน ๑๑ สถานี กาหนดการขยายโครงข่าย วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๑๕
๒.๒ สถานีเสริมในกลุ่ม A2 จานวน ๒๒ สถานี กาหนดการขยายโครงข่าย วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบเอกสาร ๑๖
ทั้ ง นี้ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การขยายโครงข่ า ยตามก าหนดการข้ า งต้ น ได้
เนื่องจากปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของเสาส่งสัญญาณซึ่งมิใช่สถานทีห่ รือเสาส่งสัญญาณ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเอง จะต้องรายงานต่อ กสท. เพื่อ
รับทราบเหตุผลความจาเป็น ปัญหาอุปสรรค และกาหนดการขยายโครงข่ายซึ่งจะขอปรับเปลี่ยน โดยจะต้อง
รายงานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก่อนกาหนดการขยายโครงข่ายข้างต้น และก าหนดการขยาย
โครงข่ายที่ปรับเปลี่ยนจะต้องพร้อมให้บริการไม่เกินวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. เห็นชอบให้ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตให้บ ริการโครงข่ายโทรทั ศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญ าตวิทยุคมนาคมของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 ให้ส อดคล้องตามที่ตั้ง และ
คุณลักษณะทางเทคนิคตามข้อ ๑
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดยสานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) ปรับปรุงประกาศ กสทช.เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ตามผลการวิเคราะห์คานวณจากการปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมหลังจาก
มีผลการวิเคราะห์คานวณทั้งในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และ A3 ภายหลังการดาเนินการวิเคราะห์คานวณ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
หมายเหตุ รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๘ นี้ เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วาระที่ ๔.๙

ขอเปลี่ยนความถี่วิ ทยุ ใช้ งานส าหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง ๗ จังหวัด สตู ล
ในระบบแอนะล็ อก จากช่องความถี่วิ ทยุ ๕๑ เป็ นช่ องความถี่วิ ทยุ ๕๘ เพื่ อทดแทน
ความถี่เดิม ตามมติที่ประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย (สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.))

มติที่ประชุม
อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท กรุ ง เทพโทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ จ ากั ด เปลี่ ย นแปลงการใช้ ง าน
ช่องความถี่วิทยุ ๕๑ (710-718 MHz) ไปเป็นช่องความถี่วิทยุ ๕๘ (766-774 MHz) เพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย ตามมติที่ ประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘
สาหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก บริเวณจังหวัดสตูล ณ สถานที่ตั้งเดิมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗ เลขที่ ๔๑๓ หมู่ที่ ๒ ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. ให้ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๕๘ (766 – 774 MHz) สาหรับใช้ในการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ จังหวัดสตูล) โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอบเขตเดิมที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย เงื่อนไขทางเทคนิค ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งเหตุแห่งความ
จาเป็น และระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ที่เคยได้รับสิทธิเดิม และตามที่ กสทช. กาหนด

๑๐

๒. ให้ปฏิบัติตามมติข้อตกลงของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ ที่เกี่ยวข้อง
๓. หากการใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนกั บ ข่ า ยสื่ อ สารอื่ น
ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท กรุงเทพฯ จะต้องเป็นผู้แก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้งาน
ทันที
๔. ให้บ ริษัท กรุง เทพฯ มี ห นัง สือแจ้ง คืนคลื่นความถี่ 710–718 MHz (ช่อง ๕๑)
ภายหลังจากที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ ใหม่ทดแทนความถี่วิทยุเดิม และนาไปใช้ในการออกอากาศ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๕. ให้บ ริษัท กรุง เทพฯ ชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิท ยุ 766–774 MHz
(ช่อง ๕๘) ที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งานทดแทนความถี่เดิม ตามรายละเอียดที่แนบ เอกสาร ๑๗
๖. ในกรณีที่บริษัท กรุงเทพฯ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ จังหวัดสตูลไว้แล้ว โดยให้นาใบอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว (ต้นฉบับ) ไปทาการแก้ไขหมายเลขช่อง
ความถี่วิทยุใช้งาน กาลังส่งออกอากาศ (ERP) และ/หรือกาลังส่งของเครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ใช้กับสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องต่อไป
๗. จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาหนด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ
วาระที่ ๔.๑๐

รายงานผลการสอบทานการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – เดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ดาเนินการแล้วเสร็จ
ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และ
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
สานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายสียงและโทรทัศน์ (นส.))

มติที่ประชุม
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติ เห็นชอบ
สรุปผลการสอบทานรายได้และการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบระยะเวลาบัญชี เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
– เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลการสอบทานบริษัทที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะพิเศษ (ดาเนินการแล้วเสร็จ
ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการสอบทานค่าธรรมเนียมและรายได้จาก
การประกอบกิจการ ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกทีแ่ นบ

๑๑

วาระที่ ๔.๑๑

แนวทางการประมาณมูลค่าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการประเมิ น
มูลค่าคลื่นความถี่และกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทั ศน์ / ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายสียงและ
โทรทัศน์ (นส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแนวทางการประมาณมูล ค่าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตรายปีตามที่

สานักงาน กสทช. เสนอ
๒. มอบหมายให้สานัก งาน กสทช. ดาเนินการพิจารณาทางปกครอง กรณีที่ ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยถือว่าเป็นการขัด
ต่อเงื่อนไขใบอนุญาต
วาระที่ ๔.๑๒

ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด เร่งดาเนินการแก้ไขให้สามารถ
รับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขที่ ๒๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด เร่งดาเนินการแก้ไข
ให้สามารถรับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขที่ ๒๐/๒๕๕๘)
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด ถือ
ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีการดาเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
อื่นๆ อันมีลักษณะเป็นสาระสาคัญของการให้บริการ ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
จากัด ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งเข้า ข่ายเป็นการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็น
การค้ากาไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ ตามข้อ ๕ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕
วาระที่ ๔.๑๓

การพิจารณาให้มีคาสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพที่ ผิ ดกฎหมายในกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทั ศน์ ข อง สถานี
วิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz (สังกัดกองทัพบก)
(สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา
๐๒.๒๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz จังหวัดลพบุรี (สังกัด
กองทัพบก) ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ไอแคลเซียมพลัส โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทาอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือ ไม่ ป ฏิ บัติตามกฎหมายเกี่ ยวกั บ อาหารและยาและส านัก งานสาธารณสุขจัง หวัดลพบุ รี
๑๒

(สสจ.ลพบุรี) ได้วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz (สังกัด
กองทัพบก) กระทาความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่คดียังไม่ถึงที่สุด กสท.จึงมีคาสั่งทางปกครองให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz จังหวัดลพบุรี (สังกัดกองทัพบก) ระงับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์ อื่นที่ผิดกฎหมายในลักษณะ
เดียวกันทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ FM 98.75 MHz ดังกล่าวฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กสท.จะกาหนดโทษปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กสท.
จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการกระจายเสียง
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๑๔

เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Voice News และรายการ Voice Insight ทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
(สานักกากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
เชิญผู้รับผิดชอบรายการ Voice News และรายการ Voice Insight ช่องรายการ VOICE TV มาตักเตือน
เกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
หมายเหตุ

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ

วาระที่ ๔.๑๕ ความเห็นด้านแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Z
PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
กากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / สานักส่งเสริมการ
แข่งขันและกากับดูแลกันเอง (สส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และกากับการแข่งขันฯ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ )
มีมติเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จากัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด และบริษัท จีทีเอซ จากัด (มหาชน) ตลอดจนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เข้าข่ายการกระทาความผิดตามประกาศหลักเกณฑ์ด้านการกากับดูแล
การแข่งขันของด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ

๑๓

วาระที่ ๔.๑๖

(ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘ ของ กสท. (สานักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /สานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(อส.))

มติที่ประชุม มอบหมายให้สานักงาน กสทช. หารือกรรมการ กสท. แต่ละท่าน
เพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘ ของ กสท. ต่อไป
วาระที่ ๔.๑๗

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และกาหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทาร่างประกาศ
กสทช. และแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (สานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))

มติที่ประชุม
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย
จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่
และกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทาร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่องการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
และแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศน์ รวมถึงพิจารณา
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการพั ฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ข้อ เสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับ การก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๒. พิจารณาให้คาปรึกษาและให้ความเห็นในหลักการ วิธีการประเมิน และกาหนด
มูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๓. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ กสท. เกี่ยวกับการดาเนินการอื่นใดในการบังคับใช้
มูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และราคาอ้างอิง
๔. ให้คาปรึก ษาและร่วมดาเนินการในการจัดท าประชาพิจ ารณ์ การรับฟัง ความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และการดาเนินการอื่นใดในกระบวนการกาหนดมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพแก่บุคลากรของผู้รับใบอนุญาต โดยสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแลการสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
เพื่อยกระดับให้ความรู้ทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน
ที่ป ระชุม เสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ) และ กสทช.
พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ

๑๔

วาระที่ ๔.๑๘

การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “Broadcast Asia 2016 International Conference”
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส
ประเทศสิงคโปร์ (สานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ สานักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบการส่งบุคลากรของสานักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุม “Broadcast Asia 2016
International Conference” ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส
ประเทศสิงคโปร์ ดังต่อไปนี้
๑. นางสาวอุษา วชิรพรพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สานักกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล
๒. นายณรงค์ชัย วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สานักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
วาระที่ ๔.๑๙

การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The Media Laws ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองย่างกุ้ง สหพันธรัฐเมียนมาร์ (สานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับ
ดูแลกันเอง (สส.))

มติที่ประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรของสานักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุม
The Media Laws ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองย่างกุ้ง สหพันธรัฐ
เมียนม่าร์ จานวน ๑ ราย คือ นางสาวทิพณัฏฐา กังวาฬไกรไพศาล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สานักส่งเสริม
การแข่งขันและกากับดูแลกันเอง (สส.)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๐๕ น.

๑๕

