
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  

วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช.  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์     เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 

ในระบบดิจิทัล 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๘. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๙. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ ลูกจ้าง 
 



๒ 
 

เริ่มประชุม   ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ขอให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม ค านึงถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ  
ฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความชัดเจน และโปร่งใส 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒ ของระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ 
เป็น ดังนี ้

“๒. ให้ท าหนังสือเตือนผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังไม่ส่งผังรายการหลักและสัดส่วนประจ าปี ๒๕๕๗ ให้เร่ง
ด าเนินการตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง” 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มกราคม 
๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

  
  มติท่ีประชุม ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปี ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.)) 

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.  ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จ ากัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี 

ช่องรายการ “สถานีสุวรรณภูมิ” (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งการหยุดการให้บริการช่องรายการ “ช่อง 8”  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ การชี้แจงปัญหาการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และขอความร่วมมือในการตรวจสอบ

สัญญาณโทรทัศน์ของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ ขั้นตอนการเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดับชาติและการชี้แจงเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ 
ผู้ชนะการประมูล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   ให้ส านักงาน กสทช.จัดให้มีการเลือกหมายเลขล าดับช่องรายการส าหรับการให้บรกิารโทรทศัน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  
 ๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ชนะการประมูลฯ ทุกรายทราบว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินการภายหลังการประมูลสามารถติดต่อสอบถามไปยัง ส านักงาน กสทช. ได้โดยตรง ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นการเฉพาะต่อไป 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ มกราคม 

๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๑ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี ้ใหม้รีะยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนบัตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๒ พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๔ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท

บริการทางธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิดบวกก้าว ใบอนุญาตเลขที่ B๐-S๑๐๐๓๐-๐๐๒๕-๕๖ ช่ือสถานีลูกทุ่ง 
แฟนคลับ คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดนครสวรรค์  และให้ระงับการออกอากาศทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช. อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ไม่สามารถขอรับคืนได้ เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีการ
พิจารณาค าขอรวมทั้งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอแล้ว และให้ผู้ร้องฯ สามารถยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใน
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๔ ได้ตามความประสงค์ โดยเห็นควรก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
ต้องเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดของนิติบุคคลนั้ น  
ตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๑๓(๒) ซึ่งก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ 

 
วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ก่อนด าเนินการออกอากาศ ของสถานี 

วิทยุศึกษา FM ๙๒ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHz  ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่) จ านวน ๕ 
ราย ๕ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  



๕ 
 

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี และส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการ 
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) จ านวน ๕ ราย ๕ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระท าความผิดหรือ
เคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๕ 

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ 
กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๓ 

 
วาระที่ ๔.๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้  

คลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาตจ านวน ๓ ราย ๗ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   อนุญาตให้บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด  และบริษัท ทริปเปิ้ล ที 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด  ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๕ ช่องรายการ  จ านวน ๑ ช่องรายการ และจ านวน ๑ ช่องรายการ 
ตามล าดับ และให้บริษัททั้งสามแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดการ
ให้บริการ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ท าบันทึกแจ้ง  นส. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท . 
 ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสทช.  

๒.   มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑. ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท . ปฏิบัติ
หน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 



๖ 
 

วาระที ่๔.๗ ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง 
"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล”  
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบต่อกรณีความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล”ตามที่
ส านักงาน กสทช.เสนอ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช.น าแนวทางการแจ้งตอบตามข้อ ๑ แจ้งตอบกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence Training on 

“Digital Broadcasting Technologies and Implementation” ระหว่างวันท่ี  
๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิวเดลี ประเทศอินเดีย (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
อนุมัติให้ส่งบุคลากรที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้เข้าร่วมสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres of 

Excellence Training on “Digital Broadcasting Technologies and Implementation” ระหว่าง วันที่ ๕ – ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิวเดลี ประเทศอินเดีย  

๑.   นางปริตา  วงศ์ชุตินาท รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส) 

๒.   นายพสุ  ศรีหิรัญ รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส) 

๓.   นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ 
๔.   นายดนัย  ศีลบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 

ในระบบดิจิทัล (จส.) 
๕.   นายพิสิฎฐ  พึ่งวรอาสน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส) 
๖.   นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
 

วาระที่ ๔.๙ การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียง (มส.) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี 
(พส.)) 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบมาตรการระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้ยกเลิกมาตรการเรื่องการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส าหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อ ๓. การระงับคดีความผิดด้วยการเปรียบเทียบปรับ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่  
๑๗/๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“(๑)   ก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ที่ประสงค์จะระงับคดีความผิดก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมด้วยการเปรียบเทียบปรับในความผดิฐานท า 
น าเข้า มีใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และความผิดฐานต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม ๕๐๐ บาท 

(๒)   ให้ก าหนดอัตราค่าปรับตามข้อ (๑) เฉพาะกับผู้ได้รับสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ เท่านั้น 

(๓) อัตราค่าปรับตามข้อ (๑) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป” 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 


