รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอานวยการ สานักงาน กสทช.
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
๓. พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
๖. นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
๗. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์
๘. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓
๙. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
๒. นายพสุ ศรีหิรัญ
๓. นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
๔. นางสาวจิตติมา ศุภเกษม
๕. นายเมธา จันทร์หล้าฟ้า
๖. นางนันท์นภัส ปัญญา
๗. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ
๘. นางสาวมณีนุช อ่อนกัน
๙. นายพิชัย ร่วมภูมิสุข
๑๐. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ กสท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานขั บ เคลื่ อ นกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ
ในระบบดิจิทัล
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานกากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง

๑

เริ่มประชุม

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ขอให้
ส านัก งาน กสทช. ดาเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุ ม คานึง ถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ และประกาศ
ฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความชัดเจน และโปร่งใส
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ มคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง ที่
๑/๒๕๕๗ เมื่ อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.))

มติที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒ ของระเบียบวาระที่ ๔.๑๓
เป็น ดังนี้
“๒. ให้ทาหนังสือเตือนผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังไม่ส่งผังรายการหลักและสัดส่วนประจาปี ๒๕๕๗ ให้เร่ง
ดาเนินการตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ รายงานการดาเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม
๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจาปี ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กส.))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
กากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส.))

๒

มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๔ ผลการดาเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๕ บริ ษั ท ที วี ท็ อ ปน็อ ต โปรดัก ชั่ น จ ากัด แจ้ง การเปลี่ย นแปลงผู้ อานวยการสถานี
ช่องรายการ “สถานีสุวรรณภูมิ” (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๖ บริ ษัท ทรู วิ ชั่ นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้ง การหยุ ดการให้บ ริ การช่ องรายการ “ช่ อ ง 8”
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๗ การชี้แจงปัญหาการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และขอความร่วมมือในการตรวจสอบ
สัญญาณโทรทัศน์ของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓))
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๓.๘ ขั้นตอนการเลือกหมายเลขลาดับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติและการชี้แจงเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับ
ผู้ชนะการประมูล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.))
มติที่ประชุม
๑. ให้สานักงาน กสทช.จัดให้มีการเลือกหมายเลขลาดับช่องรายการสาหรับการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
๒. ให้สานักงาน กสทช. แจ้งผู้ชนะการประมูลฯ ทุกรายทราบว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินการภายหลังการประมูลสามารถติดต่อสอบถามไปยัง สานักงาน กสทช. ได้โดยตรง ทั้งนี้ ให้สานักงาน กสทช.
จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นการเฉพาะต่อไป

๓

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ ส านัก งาน กสทช. เสนอ โดยมี ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง รวมจานวนทั้งสิ้น ๖๑ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ ให้มรี ะยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
วาระที่ ๔.๒ พิจารณากรณีการโต้แย้งสิทธิในการยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๔ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
บริการทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจากัด คิดบวกก้ าว ใบอนุญ าตเลขที่ B๐-S๑๐๐๓๐-๐๐๒๕-๕๖ ชื่อสถานีลูกทุ่ ง
แฟนคลับ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จัง หวัดนครสวรรค์ และให้ร ะงับ การออกอากาศทั นที ที่ ได้รับแจ้ง จาก
สานัก งาน กสทช. อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการพิจ ารณาคาขอ ไม่ ส ามารถขอรับ คืนได้ เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ได้มี ก าร
พิจารณาคาขอรวมทั้งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอแล้ว และให้ผู้ร้องฯ สามารถยื่นคาขอทดลองประกอบกิจการใน
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๔ ได้ตามความประสงค์ โดยเห็นควรกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องฯ จะต้องเป็นผู้ถื อหุ้นใหญ่และ
ต้องเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดของนิติบุคคลนั้ น
ตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารอนุญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิท ยุก ระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๓(๒) ซึ่งกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องทดลองประกอบกิจ การด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้
วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจาปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓))
มติที่ประชุม อนุมัติผังรายการหลักประจาปี ๒๕๕๗ ก่อนดาเนินการออกอากาศ ของสถานี
วิทยุศึกษา FM ๙๒ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHz ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จานวน ๕
ราย ๕ ช่องรายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม

๔

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้
คลื่นความถี่ และสานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ สาหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการ
ไม่ใช้คลื่นความถี่) จานวน ๕ ราย ๕ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒
๒. ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต หากพบว่ามีการกระทาความผิดหรือ
เคยกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้สานัก งาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ กสท.ในการประชุมครั้ง ที่
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๕
๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้สานักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามมติ
กสท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๓
วาระที่ ๔.๕ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ข องผู้รับอนุญาตจานวน ๓ ราย ๗ ช่ องรายการ (กลุ่ม งานการอนุญ าต
ประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒))
มติที่ประชุม
๑. อนุญาตให้บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) บริษัท ทีซีบีเอ็น จากัด และบริษัท ทริปเปิ้ล ที
เน็ตเวิร์ค จากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สาหรับ กิจ การที่ ไม่ ใช้คลื่นความถี่ จานวน ๕ ช่องรายการ จ านวน ๑ ช่องรายการ และจ านวน ๑ ช่องรายการ
ตามลาดับ และให้บริษัททั้งสามแจ้งผลการดาเนินการมายังสานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดการ
ให้บริการ
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ทาบันทึกแจ้ง นส. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมต่อไป
วาระที่ ๔.๖ พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑))
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบร่ า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให้ ป รั บ ปรุ ง ร่ า งประกาศฯ ตามความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม กสท .
ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสทช.
๒. มอบหมายให้ สานักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ ๑. ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท . ปฏิบัติ
หน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

๕

วาระที่ ๔.๗ ความเห็นและข้ อเสนอแนะของสภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ง ชาติ เรื่ อ ง
"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล”
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.))
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแนวทางการแจ้งตอบต่อกรณีความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล”ตามที่
สานักงาน กสทช.เสนอ
๒. ให้ ส านัก งาน กสทช.น าแนวทางการแจ้ ง ตอบตามข้ อ ๑ แจ้ ง ตอบกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อไป
วาระที่ ๔.๘ การส่งบุคลากรเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Excellence Training on
“Digital Broadcasting Technologies and Implementation” ระหว่างวันที่
๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นิวเดลี ประเทศอินเดีย (กลุ่ม งานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))
มติที่ประชุม
อนุมั ติให้ส่งบุคลากรที่ มีร ายชื่อดัง ต่อไปนี้เ ข้าร่วมสัมมนา 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 รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส)
๒. นายพสุ ศรีหิรัญ รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส)
๓. นายอาคม สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
๔. นายดนัย ศีลบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจิทัล (จส.)
๕. นายพิสิฎฐ พึ่ง วรอาสน์ พนัก งานปฏิบัติการระดับต้น กลุ่ม งานขับ เคลื่อนกิ จการโทรทัศน์
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.))

๖

มติที่ประชุม
เห็นชอบมาตรการระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับสาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้ยกเลิกมาตรการเรื่องการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม สาหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิท ยุกระจายเสียง ข้อ ๓. การระงับคดีความผิดด้วยการเปรียบเทียบปรับ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้ง ที่
๑๗/๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“(๑) ก าหนดอัตราค่าปรับสาหรับ ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ประสงค์จะระงับคดีความผิดก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมด้วยการเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานทา
นาเข้า มีใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม ๕๐๐ บาท
(๒) ให้ก าหนดอัตราค่าปรับตามข้ อ (๑) เฉพาะกั บผู้ได้รับ สิทธิในการทดลองประกอบกิจ การ
วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕ เท่านั้น
(๓) อัตราค่าปรับตามข้อ (๑) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป”
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

๗

