-9อกช. ชี้แจงวา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใหทุก สปข. ใหความรวมมือใหขอมูลตรงกันวา
กปส. ไมไดมีอํานาจใด ๆ ที่จะเปดลงทะเบียน หรือใหวิทยุชุมชนมาใหขอมูลใด ๆ กับ กปส. ทั้งสิน้
ทั้งนี้ ใหรอความชัดเจนจาก กสช. และในสวนที่จะเชิญมาเปนพันธมิตรตามนโยบาย อปส. นัน้
จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง มิฉะนั้น วิทยุชุมชนจะกลาวอางไดวา กปส. อนุญาตและใหการรับรอง
อปส. สรุปความเห็นวา ปญหาวิทยุชมุ ชนนี้ กปส. คงไมมีอํานาจตามกฎหมาย
แตอยางใด แตเปนการขอความรวมมือโดยเฉพาะในดานรายการ วิธีการอื่นใด กปส. ไมเกี่ยวของ
ดวยทั้งสิ้น แตใหดําเนินการเพื่อประโยชนตอประชาชนเทานั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ กองงาน กกช. รายงาน
กองงาน กกช. ไดดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
♦ กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนผานดาวเทียม ASTV NEWS 1 พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญ ๆ นําเสนอ
ผูบริหารแลว
2. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค
♦ ส.ปชส.สุรินทร และจันทบุรี รายงานผลการแจงผูประกอบการเคเบิลทีวี
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ 10 เรื่อง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร ตามที่ กองงาน กกช. ไดขอ
ความรวมมือไป
3. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่ กทม.
♦ กองงาน กกช. ไดเดินทางไปพบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขต กทม.
จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท สยามภัณฑเคเบิลทีวี จํากัด และบริษัท ฟากฟา เคเบิลทีวี จํากัด
/ไดชี้แจง.........

- 10 ไดชี้แจงกฎ ระเบียบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการเคเบิลทีวี เพื่อใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน รวมถึงตรวจสอบรายการที่ออกอากาศทางสถานี
4. สัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส.
♦ ตามที่ กองงาน กกช. ไดรายงานผลการสํารวจขอมูลผูประกอบการ
เคเบิลทีวีเครือขายของ กปส. ที่สัญญาเขารวมโครงการเครือขายสิ้นสุดลง และมีความประสงค
จะตอสัญญาใหม ซึ่งไดขอความรวมมือให ส.ปชส. สํารวจขอมูลครั้งที่ 2 และไดรายงานผลประจําเดือน
ตุลาคม 2549 ไปแลว ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ไดมีรายงานเพิ่มเติมอีก 25 จังหวัด
จาก สปข.1-8 รวม 61 จังหวัด ยังคงเหลืออีก 14 จังหวัดยังไมไดรับรายงาน
♦ สํานักประชาสัมพันธเขต 6 รายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับโครงการ
เครือขายเคเบิลทีวีของ กปส. ประจําเดือนตุลาคม 2549 มีผูประกอบการเคเบิลทีวมี ารับหนังสือ
ค้ําประกันคืน จํานวน 2 สัญญา คงเหลือหนังสือค้ําประกันอีก 4 ราย
5. การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน
♦ สถานีโทรทัศนชุมชน
- กองงาน กกช. ไดรับแจงจากสํานักงาน กทช. วามีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน
ชุมชน จํานวน 5 สถานี ไดแก
1. สถานีโทรทัศนชุมชนเพื่อเยาวชน โดยมีสถานที่ตั้งอยูบนดาดฟาตึก
คอมมอนเวล ปนเกลา เลขที่ 159 นิติบุคคลอาคารชุด ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กทม.
2. สถานี CHTV FREE TV ประชาคม จ.นครศรีธรรมราช
3. สถานีวิทยุโทรทัศนชุมชนมะเกลือใหม จ.นครราชสีมา
4. สถานี HIT STATION กทม.
5. สถานีวิทยุโทรทัศนชุมชน ซีเอสทีวี จ.นครศรีธรรมราช
กองงาน กกช. ไดดําเนินการ ดังนี้
- ไดจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบสถานีโทรทัศนชุมชน ที่ตึกคอมมอนเวล
ปนเกลา พบวามีการออกอากาศจริง และไดแจงใหผูดําเนินการระงับการออกอากาศ และจากการ
ติดตามตรวจสอบพบวาขณะนี้ไดยุติการดําเนินการแลว
/- ไดทําหนังสือแจง.........

- 11 - ไดทําหนังสือแจง 4 สถานี (ลําดับที่ 2-5) ขอใหระงับการออกอากาศ โดย
อปส. ในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา ไดรายงานผล
การตรวจสอบในสวนของสถานีวิทยุโทรทัศนชุมชนมะเกลือใหม จ.นครราชสีมา วาไดยุติการดําเนินการแลว
ในสวนสถานี HIT STATION กทม. ไดประสานกับผูป ระกอบการ และแจงวายุติการดําเนินการแลว
เชนกัน
สําหรับโทรทัศนชมุ ชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประสานกับประชาสัมพันธ
จังหวัดแลว พบวายังคงดําเนินการแพรภาพออกอากาศ
♦ สถานีโทรทัศนดาวเทียม
ปจจุบันไดมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียมเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยที่ยัง
ไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานีจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และไมไดแจงให กปส. ทราบ
ซึ่งในสวนของ กองงาน กกช. ถาหากมีผูรองเรียนหรือแจงเขามา กองงาน กกช. ก็จะทําหนังสือ
แจงเตือนใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตอไป
6. การรองเรียนการดําเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการเคเบิลทีวี
- บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษทั
ยูบีซี เคเบิล้ เน็ตเวอรค จํากัด (มหาชน) ผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก
มีหนังสือ ที่ UBC/Legal/L 1339-2006 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 รองเรียนมายัง อปส. เพื่อขอให
ดําเนินการตามกฎหมายตอผูประกอบการเคเบิลทีวีที่ละเมิดลิขสิทธิ์รายการของผูอื่น และฝาฝนกฎ
ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยสงรายชื่อผูประกอบการเคเบิลทีวีที่ถูกศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง พิพากษาวากระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการคาแลว
จํานวน 10 ราย และแจงรายชื่อผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ราย
ที่นําภาพยนตรตางประเทศไปเผยแพรใหแกสมาชิกโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ไดแก
บริษัท ไทยซุน เคเบิลทีวี จํากัด, บริษัท ซันไชด เอ็นเทอรเทนเมนท เคเบิลทีวี จํากัด และ บริษทั
โกลเดน แชนแนล เคเบิลทีวี จํากัด ซึ่งบริษัท โกลเดน แชนแนล เคเบิลทีวี จํากัด ไดเคยถูกศาล
พิพากษาวามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการคามากอนแลว และในครั้งนี้ก็ไดมีคําพิพากษาของศาล
วามีการละเมิดลิขสิทธิ์รายการอีกครั้ง แตในสวนของบริษัท ไทยซุน เคเบิลทีวี จํากัด, บริษัท ซันไชด
เอ็นเทอรเทนเมนท เคเบิลทีวี จํากัด ไมมีคํารองและคําพิพากษาของศาล โดย บริษัท ยูบีซี ขอให
กรมประชาสัมพันธมีคําสั่งใหผูประกอบกิจการเคเบิลทีวีดังกลาวขางตนหยุดประกอบกิจการทันที
/- สํานักงานปลัด.........

- 12 - สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือถึง กปส. วา นายสมพันธ
จารุมิลินท มีหนังสือรองเรียนเพิ่มเติมถึงสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวา กปส. ละเลยไมดําเนินการ
ตอผูประกอบการเคเบิลทีวีที่ละเมิดตอกฎหมาย โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน
รวมไปถึงการจับกุมและปดเคเบิลทีวีที่ประกอบการโดยไมมีใบอนุญาต และขอให กปส. ยุติการ
ดําเนินโครงการโทรทัศน NBT กับขอใหมีการใหโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกมีโฆษณาได
กองงาน กกช. ไดทําหนังสือถึงผูประกอบการที่ถูกฟองศาล 10 ราย และ
ที่ถูกรองเรียนวาละเมิดลิขสิทธิ์ 3 ราย โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทัศน
อกช. ไดขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ ในขอ 1 - 4 และเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาในขอ 5 - 6 ดังนี้
1. การจัดตั้งสถานีโทรทัศนชุมชน และโทรทัศนดาวเทียม ในขณะนี้มีการจัดตั้ง
ขึ้นเปนจํานวนมาก โดยไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ซึ่งเปน
การกระทําที่ขัดตอ พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2530 มาตรา 5 กปส. จะมีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร
2. กรณีโทรทัศนชุมชนทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับแจงจาก กปส. ใหยุติ
การแพรภาพออกอากาศแลว แตยังคงเพิกเฉย ไมยุติการดําเนินการแพรภาพออกอากาศ เห็นควร
มอบให ส.ปชส.นครศรีธรรมราช แจงความดําเนินคดี ตามคําสั่งมอบอํานาจของ กปส. ที่ 201/2549
เรื่อง มอบอํานาจใหเจาหนาที่แจงความรองทุกขดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 และที่แกไขเติม ขอ 1 หรือไม
3. ขอรองเรียนของบริษัท ยูบีซี เพื่อขอใหดําเนินการตามกฎหมายตอผูประกอบการ
เคเบิลทีวีที่ละเมิดลิขสิทธิร์ ายการของผูอื่นและฝาฝนกฎระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โดยขอให กปส. มีคําสั่งใหผูประกอบกิจการเคเบิลทีวีดังกลาวขางตนหยุดประกอบกิจการทันที
และนายสมพันธ จารุมิลินท มีหนังสือรองเรียนเพิ่มเติมถึงสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวา กปส.
ละเลยไมดําเนินการตอผูป ระกอบการเคเบิลทีวีทลี่ ะเมิดตอกฎหมาย โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน รวมไปถึงการจับกุมและปดเคเบิลทีวีที่ประกอบการโดยไมมีใบอนุญาต และขอให
กปส. ยุติการดําเนินโครงการโทรทัศน NBT กับขอใหมีการใหโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก
มีโฆษณาได กปส. จะมีแนวทางเปนอยางไร
/อปส. กลาวเพิ่มเติมวา.........

- 13 อปส. กลาวเพิ่มเติมวา UBC ไดมีหนังสือถึง รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ) แลว
ซึ่งทานไดสง ตอให อปส. และ อปส. ไดสั่งการให อกช. แลว และเนนย้าํ ใหประชาสัมพันธจังหวัด
ทุกจังหวัดดําเนินการโดยเครงครัดไมใหมีการจัดตั้งโทรทัศนชุมชนขึ้นโดยเด็ดขาด
รปส.(นางภัทรียาฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในเรื่องนี้ กปส. ไดมีคําสั่ง
ที่ 201/2549 มอบอํานาจโดยเด็ดขาดให ส.ปชส.ทุกจังหวัด ดําเนินการอยางเครงครัด ในนามของ
กปส. ไปแลว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ขอให ส.ปชส. ประสานขอความรวมมือ กทช. ซึ่งมี
เครื่องมืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพมากไปรวมตรวจสอบดวย
อปส. เนนย้าํ วา โทรทัศนชุมชนจะใหเกิดขึ้นไมไดโดยเด็ดขาด หากปลอยให
มีขึ้นจะเกิดขึน้ อีกมากมายเชนเดียวกับวิทยุชุมชน เพราะเทคโนโลยีในปจจุบันล้ําหนาไปมาก สามารถ
ปรับเปนเครือ่ งสงโทรทัศนไดทันที อีกปญหาหนึ่งที่สําคัญที่สดุ คือ ASTV ซึ่งเปนตนแบบแหงการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสงถึงชุมชนไดทั่วโลก เชนเดียวกับ Global Network ซึ่งระบบดาวเทียม
ยังไมชัดเจน กปส. ควรดําเนินการอยางไร
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) มีความเห็นวา ปญหาโทรทัศนผานดาวเทียม
ไดเคยมีขอถกเถียงกันวา เปนอํานาจของกฎหมายวิทยุโทรคมนาคม หรือกฎหมายวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ซึ่งกระทรวงคมนาคมเคยมีความเห็นวาสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ไมใชสถานี
วิทยุโทรทัศน เปนเพียงผูรับสัญญาณโทรทัศนมาออกอีกตอหนึ่ง การถกเถียงดังกลาวนี้ ยังไมมีขอ
ยุติ แตอยางไรก็ดีมีความเห็นวา กทช. ควรรับผิดชอบในเรื่องของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม
เนื่องจาก กทช.เปนผูดแู ลเรื่องคลื่นความถี่โทรทัศน ฉะนั้น ในเรื่องของ ASTV จึงเปนปญหาโดยที่
อางวา เขาใชดาวเทียมที่ลาว แลวยิงสัญญาณกลับมา มิใชสถานีวิทยุโทรทัศนภาคพื้นดิน
อปส. แจงวา กทช. ไดประกาศชัดเจนวา คลื่นความถี่เปนอํานาจของ กทช.
แตการบริการสงโทรทัศนเปนอํานาจของ กปส. จึงเปนเรื่องสับสนที่กฎหมายวิทยุโทรทัศนกับวิทยุ
โทรคมนาคมภายใตกฎหมายไทยในปจจุบันครอบคลุมกันอยางไร ปจจุบันเทคโนโลยีพัฒนากาวล้ํา
ไปมาก จนถึงขนาดที่มกี ารสงสัญญาณภาพและเสียงทางโทรศัพทมือถือได จะเขาขายกฎหมายวิทยุ
โทรทัศน หรือวิทยุโทรคมนาคม
/อกช. ชี้แจงขอมูลวา.........

- 14 อกช. ชี้แจงขอมูลวา การดําเนินการของ ASTV ในระบบโทรทัศนผา นดาวเทียม
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ (นายสุวัฒน จิตถเวช) ใหความเห็นวา ไมวาจะสงดวยวิธีใดก็ตาม ไมวา
จะเปนทางน้าํ ทางบก ทางอากาศ หรือสื่ออื่น ๆ ไมวาจะเปนการสงระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง
ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน ถือวาเปนสถานีโทรทัศน
ตามนัยกฎหมายองคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ เปนกิจการที่ใหบริการการสงขาวสาธารณะหรือรายการ
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมการบริการนั้น ๆ ได ถือวาเปนการประกอบกิจการโทรทัศนอยางแนนอน
อปส. ใหความเห็นวา เปนการตีความของแตละฝาย โดยเขาอางวา ความถี่
ที่สงไมใชความถี่ที่อยูภายใตกฎหมายไทย ไมไดมาจากคลื่นแฮรซเซียน แตสงแบบ Boradband
เปนการพยายามเลี่ยงกฎหมาย โดยใชชองวางของกฎหมายหาผลประโยชนสวนตน จึงยังหาขอยุติ
ไมได เมื่อเปนเชนนี้แลว กปส. จะเขาไปดําเนินการไดอยางไร
ผอ.สพท. ใหความเห็นวา ปจจุบนั เทคโนโลยีไดกา วหนาไปอยางรวดเร็ว ไมวา
จะดานโทรคมนาคม หรือดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในดานของโทรคมนาคม ผูรับผิดชอบ
คือ กสท. ปจจุบันกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ตามไมทัน จึงทําใหมีการฝาฝนเกิดขึ้น
รปส.(นางภัทรียาฯ) ใหความเห็นวา ควรนําปญหาการจัดตั้งโทรทัศนชุมชน
และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมในขณะนี้ โดยยึดเอากรณีโทรทัศนชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนหลัก โดยใหจัดการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด เพราะเปนการขัดตอ พรบ.วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 จากการที่เกิดกรณีฟองรองกันระหวาง ASTV กับ กปส. นั้น ASTV
มีความผิดตามกฎหมายดังกลาว จากคําถามที่วาสงแบบ Boardband ไมมีกฎหมาย ในเมื่อไมมี
กฎหมายก็ตองใชกฎหมายที่ใชบังคับอยู แตอยางไรก็ดี หากมีการจัดตั้ง กสช. แลว ก็เปนอํานาจ
ของ กทช. และ กสช. ที่จะรวมกันวางกฎระเบียบในเรื่องนี้ตอไป
รปส.(นายเผชิญฯ) ไดชี้แจงกรณี NBT วา เกิดจากการนําเสนอโครงสราง
ของ กปส. ตอคณะรัฐมนตรี โดยรัฐบาลชุดที่แลว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โครงสรางนั้น
ประกอบดวย สทท.11 ซึ่งจะแปรรูปเปน SDU ซึ่งมีสว นงานพัฒนากิจการเคเบิลทีวีและโทรทัศน
ดาวเทียม มีหนาที่เปนผูผลิตหรือกําหนดเนื้อหารายการสงใหแกผูประกอบการเคเบิลทีวีทอี่ ยูในภูมิภาค
ไดรับสัญญาณจาก กปส. ซึ่ง กปส. ไดดําเนินการตามขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีแลว มีการตั้ง NBT
/อยูในสวนของ.........

- 15 อยูในสวนของ สทท.11 เนื่องมาจากผูประกอบการเคเบิลทีวีไมสามารถเขามารวมเครือขายกับ
กปส. ได ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา กปส. ไมสามารถประกอบกิจการได เมื่อประกอบ
กิจการฯ ไมได ก็ไมสามารถลงนามในสัญญาเปนพันมิตรกับ กปส. ได ในทางแกปญหา คือ กปส.
ตองผลิตรายการในนามของ NBT สงใหผูประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อที่จะใหการดําเนินงานเรื่อง
การเปดเคเบิลทีวีหมดไป
ผอ.สนผ. ชีแ้ จงวา การสงโทรทัศนดาวเทียมนั้น กระทําได 2 ประการคือ
1. สงโทรทัศนผานดาวเทียม โดยผูรับจะตองมีรหัสการรับโดยตรง กรณีนี้ไมถือวาเปนสถานีโทรทัศน
และ 2. การสงสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม และกระจายสัญญาณซึ่งผูชมสามารถรับชมไดโดย
ทั่วไป กรณีนี้เปนการสงโทรทัศนเพื่อบริการสาธารณะ ซึ่งอยูในบังคับของกฎหมายของ กปส.
ฉะนั้น เคเบิลทีวีสามารถที่จะรับรายการจาก NBT ของ กปส. เพือ่ จะไปดําเนินการออกตอได
แตตองถามวา เคเบิลทีวีนั้น ๆ มีการประกอบกิจการเคเบิลทีวีถูกตองตามกฎหมายหรือไม
อปส. ไดหยิบยกประเด็นของบริษัท สามารถ ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
ขายจานดาวเทียม รวมทัง้ บรรยายประสิทธิภาพวาสามารถรับ NBT ได 5-10 ชอง มีความเห็น
อยางไร และ กปส. จะดําเนินการไดอยางไร
ผอ.สนผ. ชี้แจงวา ไมเห็นดวยที่บริษัท สามารถ ประชาสัมพันธขายจานดาวเทียม
ซึ่งตามขอตกลงที่ กปส.ไดทําไวกับบริษัท สามารถ วา กปส. เชาสัญญาเพือ่ สงอยางเดียว ไมเขาใจ
เชนกันวาเหตุใดบริษัท สามารถ รับไปแลวไปเปดรหัสใหทุกคนออกอากาศโดยจานของบริษัท สามารถ
หรือไม
อกร. ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา กปส. ทําขอตกลงกับบริษัท สามารถ ไวใหสง
รายการ NBT ไปยังเคเบิลทีวที ี่สมัครเปนเครือขายของ กปส. ทั้งนี้ ไดตําหนิบริษทั สามารถ ไปแลว
เกี่ยวกับการขายจานดาวเทียม แตอยางไรก็ดี ในชวงระหวางนี้ NBT เปนการทดลองออกอากาศ
ก็นาจะเปนผลดีที่จะให กปส. ไดเผยแพรชองทางเพิ่มขึ้นจากเดิมไปเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งได
อปส. มีขอสังเกตวา NBT มีจุดประสงคที่ผูรับในสวนภูมิภาค มองแลวก็นา
จะเปนประโยชนดี ถา กปส. สามารถดําเนินการไดในนามของ กปส. ซึง่ เปนความจําเปนดวยซ้ํา
ที่จะมีการใชชองเปดสถานี เพื่อการดําเนินการตาง ๆ เชน เพื่อความมั่นคง มวลชน วัฒนธรรม
/แตมีสาเหตุใด.........

- 16 แตมีสาเหตุใดที่ UBC จึงรองเรียนวามีผปู ระกอบการเอกชนเขามาแขงขัน ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับ
ผูที่เสียคาสัมปทาน กับผูที่มาในรูปของการกุศล กปส.ควรจะทําอยางไร
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหขอมูลวา เดิมบริษัท สามารถ เปนผูขายจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหกับ UBC ตอมาบริษัท สามารถ แยกตัวไปขายเองและตัดราคาต่ํากวา UBC
ทําใหเกิดความไมพอใจและทายทีส่ ุดมีการฟองรองกันระหวาง UBC กับ บริษัท สามารถ ณ วันนี้
นอกจากบริษัท สามารถ จะผลิตรายการเอง และรับ-สงขึ้นดาวเทียมเองแลว ยังผลิตจานรับดาวเทียม
จําหนายใหกบั ประชาชนทั่วไปดวย สาเหตุที่ UBC ฟอง NBT เพราะ UBC ดําเนินการขั้นเด็ดขาด
กับบริษัท สามารถ ไมได จึงเกิดการแขงขันทางธุรกิจ แตอยางใดก็ดี กปส. ไดดําเนินงานทุกขั้นตอน
เปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมัติในจากผูบังคับบัญชา และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2548 รองรับโครงสราง สทท.11 ภายใต SDU
อปส. ใหขอ สังเกตวา เทคโนโลยีทที่ ันสมัยในอนาคต โทรทัศนจะเปนการ
สรางตัวรับสัญญาณอยูในเครื่อง ไมตองมีอุปกรณเสริมใหยุงยากตอไป แตอยางไรก็ตาม กปส.
ไดเปรียบแคสิทธิครอบครอบเทานั้นเอง และในเรื่องของโทรทัศนผานดาวเทียม ก็ยังไมมีระบบชัดเจน
มีพันธมิตรมารวมผลิต แต กปส. ก็ไมไดเปนเจาของที่แทจริง
ผอ.สนผ. ชีแ้ จงวา ในกรณีนี้ UBC รองเรียน 2 เรื่อง คือ เรื่องการละเมิด
ลิขสิทธิ์รายการ กับการปดเคเบิลทีวที ี่ประกอบการโดยไมมีใบอนุญาต ไดเสนอวา เรื่องลิขสิทธิ์
รายการเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของกฎหมายลิขสิทธิ์ แตถาเปนกรณีที่ผลู ะเมิดลิขสิทธิ์
แลวตรวจสอบพบวาผิดจริง กปส. ก็มีสิทธิทจี่ ะไมตอสัญญาใหเคเบิลทีวนี ั้น ๆ แตถา เปนกรณีที่
เปนเคเบิลทีวีที่ไมไดรับอนุญาต กปส. ก็ไมสามารถสั่งปดได UBC สามารถฟองรองไดโดยตรง
อยูแลว ในสวนของการจับกุมเคเบิลทีวีที่ไมมีใบอนุญาต เปนนโยบายสําคัญและมีรายละเอียด
อีกมาก ซึ่งตองศึกษาในภาพรวม
อปส. ใหความเห็นวา เรื่องของโฆษณาที่ติดมากับรายการเปนเรื่องสําคัญ
และยังมีปรากฏใหเห็นอยูเ สมอ แต กปส. ก็ไมสามารถเขาไปเกี่ยวของได เนื่องจากติดขัดในขอ
กฎหมาย สําหรับเรื่องของ NBT ไดมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ) ไดรวบรวมรายละเอียดขอมูล
ทั้งหมด เพื่อนําเรียน รมต.นร. (รศ.ธีรภัทรฯ) ตอไป
/ มติที่ประชุม.........

- 17 มติที่ประชุม
1. กปส. จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
อยางเครงครัด ในขอ 1 และขอ 2
2. มอบ รปส.(นายเผชิญฯ) รวบรวมรายละเอียด
ตามขอ 3 ในเรื่อง NBT นําเสนอ รมต.นร.(รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) เพื่อทราบตอไป
3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส. ประจําเดือน
ตุลาคม ดังนี้
1. ยอดเงินคงเหลือของเงินรายได ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 มียอดขาดดุล
26.7 ลานบาท
2. รายรับเดือนตุลาคม 2549 จํานวน 43.60 ลานบาท รายจาย จํานวน
26.82 ลานบาท สรุปวามีรายรับมากกวารายจาย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางทรงศรีฯ) ไดเสนอใหปรับปรุงการรายงานตาม
ชองตาง ๆ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบขอมูลทางบัญชีอยางเต็มรูปแบบ
และเพื่อใหเห็นถึงสถานะเงินรายไดของ กปส. ในรูปแบบที่เขาใจไดงายขึ้น
อกค. ชีแ้ จงขอมูลวา จากรายงานที่นาํ เสนอมานี้ ไดหารือกับผูแ ทนกระทรวงการคลังมาแลวหลายครั้ง แตอยางไรก็ดี กคล. ก็นอมรับขอแนะนําเพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงตอไป
อปส. มีความเปนหวงในสถานการณการเงินของ กปส. ในปจจุบัน ตามรูปแบบ
ที่ กคล. นําเสนอพอที่จะทําความเขาใจได แตผูบริหารของ กปส. ควรตระหนักวา ทรัพยสินทั้งหมด
จํานวนบุคลากรกวา 3 พันคน รวมทั้งยอดเงินขาดดุล สถานภาพในอนาคตของ กปส. ควรดําเนิน
ไปอยางไร โดยเฉพาะคาสาธารณูปโภคที่ตองนําเงินรายไดไปสมทบ ถือเปนการสะทอนภาพของ
องคกรวาอยูในสถานการณอยางไร

มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.4 รายงานผลการปฏิบัติ.........

