
๑ 
 

                                 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์ กรรมการ 
๕. นายสมบัติ   ลีลาพตะ  ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๗.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      ติดภารกิจ 
 กรรมการ 
๒.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ลาประชุม 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๕. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมาริน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.พงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๐. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ไปตรวจเยี่ยม ส านักงาน กสทช. เขต ๔ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ
ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีหลักของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และศูนย์ข่าวไทยพีบีเอส ณ เขาคอหงส์ อ .หาดใหญ่  
จ.สงขลา  ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จและออกอากาศมาระยะเวลาหนึ่งเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี
เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศไทยพีบีเอส, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง ๑๑ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อสมท. เข้าร่วมช้ีแจงด้วย ท าให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้
๑. แก้ไขข้อความ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จาก“นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ   

ลาคลอด” เป็น “นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ  ลาประชุม” 
๒. เพิ่มเติมมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑ เป็นข้อ ๓ ดังนี ้
  “๓. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง” 
๓. เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๙  ดังนี ้



๓ 
 

  “หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์   มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึก
ความเห็นที่แนบ” 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒    รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๓    ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่๓.๔   การเข้าเป็นคู่ความร่วมในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๘๖/๒๕๕๗ (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี  ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

   
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้
มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท . 
และ คสช. ก าหนด 

 



๔ 
 

วาระท่ี ๔.๒    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๘๙๗ รายตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๑๕ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๓ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่   
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบ
คดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

๕. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอ
เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสท. 
 

วาระที่ ๔.๓    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
  

วาระที ่๔.๔    การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุสราญรมย์ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  



๕ 
 

๑. อนุมัติผังรายการ หลักประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุสราญรมย์ ระบบเอเอ็ม 
ความถ่ี ๑๕๗๕ KHz ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ 
พร้อมแจ้งต่อสถานีดังกล่าว ให้น าส่งเนื้อหารายการโดยย่อ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประกอบการก ากับดูแลตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 873 KHz ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผล
การพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และส่งเอกสารเพิ่มเตมิ 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ ปส.๑ ก าหนดแนวทางการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลักของ    
ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ทั้งนี้ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และท าให้การพิจารณาอนุมัติผัง
รายการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการใหบ้รกิาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 
 

วาระที ่๔.๕   แนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้  

๑. การเปลี่ยนแปลงช่ือสถานี สามารถอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้โดยช่ือสถานีที่ขอ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นช่ือที่ใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับประเภทกิจการ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และไม่ใช่ช่ือที่ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. การเปลี่ยนแปลงความถ่ีออกอากาศ จะต้องมีรายละเอียดการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ความถ่ีวิทยุที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นความถ่ีวิทยุในย่านความถ่ี 
87.50 MHz ถึง 107.75 MHz เท่านั้น 

 ๒.๒ ต้องมีการมอดูเลตแบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation: FM) และ
ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Channel Spacing) ต้อง
มีค่า 250 KHz รายละเอียดตามภาคผนวก จ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±   
๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 

๓.  การเปลี่ยนแปลงความสูงของเสาอากาศ ซึ่งความสูงของเสาอากาศที่ใช้ติดตั้ง
สายอากาศนั้นมิได้ก าหนดไว้ แต่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ก าหนดความสูงของสายอากาศต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับพื้นดิน
ที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้นและต้องมีแนวทางการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของเสา
อากาศ หากที่ตั้งเสาอากาศตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มี



๖ 
 

อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ก่อนการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศกับ ส านักงาน 
กสทช. 

 ๓.๒ หากเสาอากาศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร มายื่นต่อส านักงาน กสทช. พร้อมกับการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศ 

๔. การย้ายที่ตั้งของเสาอากาศ สถานที่ที่ ขอย้ายไปนั้นต้องตั้งห่างจากสถานี
ตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุของ ส านักงาน กสทช. เขต อย่างน้อย ๑ กิโลเมตรทางอากาศหรือระยะขจัดโดยค่า
ความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ณ บริเวณสถานี
ตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุของ ส านักงาน กสทช. เขต ต้องไม่เกิน 50 mV/m เพื่อประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุของส านักงาน กสทช. และต้องด าเนินการดังนี้ 

 ๔.๑ ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ
ขอย้ายที่ตั้งของเสาอากาศ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ และแสดงข้อมูลผลการส ารวจขนาดเขตพื้นที่
การให้บริการ ณ สถานที่ตั้งใหม่ ซึ่งมีขอบเขตไม่แตกต่างจากเขตพื้นที่การให้บริการเดิม ยื่นต่อส านักงาน กสทช. 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ การขอย้ายที่ตั้งของเสาอากาศต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนคลื่น
ความถ่ีและการเปลี่ยนแปลงให้กระท าได้เฉพาะภายในจังหวัดเดิมที่เคยได้รับอนุญาต 

 ๔.๒ หากที่ตั้งเสาอากาศตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ มายื่นกับส านักงาน กสทช. ด้วย และ
หากเสาอากาศอยู่ในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือ
สร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มายื่นต่อส านักงาน กสทช. 
ก่อนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตย้ายที่ตั้งเสาอากาศ 

๕. การเพิ่มหรือลดก าลังส่งออกอากาศ ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ส านักงาน 
กสทช. ก าหนดนั้น ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ 
ซึ่ งแสดงว่าเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวจะต้องผ่านด า เนินการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่ ง
วิทยุกระจายเสียงจะต้องน าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับทดลองประกอบกิจการเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส านักงาน กสทช. 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลอง ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ซ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. การย้ายที่ตั้งสถานี เครื่องส่ง หรือที่ท าการ ให้ผู้ยื่นค าร้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี เครื่องส่ง หรือที่ท าการส่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ออกอากาศที่ได้รับอนุญาตเดิม   

 ๖.๑ ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี เครื่องส่ง 
หรือที่ท าการ 

 ๖.๒ รายละเอียดที่ตั้งของเสาอากาศและคลื่นความถ่ีที่ใช้ทดลองประกอบ
กิจการฯ อยู่เดิม 

 ๖.๓ ไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุย่านความถ่ี VHF Band II ในการ
เช่ือมโยงสัญญาณ 

ทั้งนี้ เมื่อมีการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แล้วนั้น จะต้องให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตทดลองประกอบกิจการเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี          



๗ 
 

ซึ่งภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่อนุมัติแต่เกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการด้วยกันซึ่งใช้คลื่นความถ่ีเดียวกัน (Co-Channel) หรือช่องความถ่ีข้างเคียง (Adjacent 
Channel) จ าเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักการในเรื่องอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio) 
ตามระบุไว้ใน ITU-R BS.412 หรือปรากฏในแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ของประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๒๘) ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ าเป็นจะต้องท า
การปรับปรุงการออกอากาศ เช่น การลดก าลังส่ง การลดความสูงสายอากาศ หรือการลดอัตราขยายสายอากาศ
ของสถานี เป็นต้น 

 
วาระที ่๔.๖    โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านัก และการถ่ายทอดสดงาน 

พระราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านักและการ

ถ่ายทอดสดงานราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของส านักงานโทรทัศน์  
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามบันทึกความ
เข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส านักและการถ่ายทอดสดงานราชพิธีและรัฐพิธี ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

วาระที ่๔.๗    การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ราย ๑๐ 
รายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม  
 ๑.  อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บรกิารกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถ่ี  ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน ๖ ราย ๑๐  
ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ช่องรายการ TRUE PLOOK PANYA, TRUE 
EXPLORE1, Hay Ha และ TRUE MUSIC โดยประสงค์ยกเลิกการประกอบกิจการในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๒ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Channel 6 โดยประสงค์
ยกเลิกการประกอบกิจการในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๑.๓ บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ 8 โดยประสงค์ยกเลิกการ
ประกอบกิจการในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๔ บริษัท บลูแฟร์รี่ จ ากัด ช่องรายการ RS Channel และ RS Channel 1 
โดยประสงค์ยกเลิกการประกอบกิจการในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๕ บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Sport Spirit โดยประสงค์
ยกเลิกการประกอบกิจการในวันที่ กสท. มีมต ิ



๘ 
 

 ๑.๖ บริษัท โอ.เค. คาเมร่า จ ากัด ช่องรายการ แกรนด์ โดยประสงค์ยกเลิก
การประกอบกิจการในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒. ให้ทั้ง ๖ บริษัทตามข้อ ๑ แจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไป
ออกอากาศทราบ และด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 

วาระท่ี ๔.๘    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ในกรณี
ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามระยะเวลาการพิจารณาตาม ข้อ ๑๖ (๔)     
ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้    
คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑๘ ช่อง

รายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๔ ซึ่งไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการ
อันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการ  
อันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การโฆษณาอาหารและยา สามารถ
ประกอบกิจการฯ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีได้  โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

๒. กรณีของบริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด และบริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ 
จ ากัด ซึ่งได้ยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต่อส านักงาน กสทช. และมีมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เห็นชอบการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกแล้ว จึงสามารถออกอากาศผ่านทางโครงข่ายระบบผ่าน
ดาวเทียม และเคเบิลแบบบอกรับสมาชิกได้ 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ ส่งข้อมูลช่องรายการตามข้อ ๑ ยกเว้น 
ช่องรายการตามข้อ ๒ ให้ บส. และ ผส. เพื่อด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ส าหรับตรวจสอบการยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ก่อนน าผลการ
ตรวจสอบส่งให้คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี พิจารณาเสนอ กสท. ต่อไป  

 
วาระที ่๔.๙    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาต การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๒๗  
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม  



๙ 
 

๑. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ 
พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. แนบเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๓ ราย ๒๕ ช่องรายการ ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๖ 

๒. กรณีช่องรายการ อีสานบ้านเฮา ของบริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด เนื่องจากมี
การใช้โครงข่ายของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด ที่ยังไม่ได้แจ้งยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่าย แบบ
บอกรับสมาชิก ต่อส านักงาน กสทช. ซึ่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒ ก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาต จะต้อง
ออกอากาศผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิลแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น  จึงให้บริษัท สันติภาพ 
มีเดีย จ ากัด เจ้าของช่องรายการ อีสานบ้านเฮา ด าเนินการแจ้งการใช้โครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกต่อส านักงาน 
กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๐    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด ตามประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๖ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที ่๔.๑๑    การพิจารณาการแจ้งยืนยันการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที ่๔.๑๒    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที ่๔.๑๓    การพิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม 
(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
  



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก          

ที่สามารถรองรับการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 ๑.๑  บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด 
 ๑.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๑.๓  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
 โดยผู้รับ ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ตามแนวทางการให้บริการตามมติ 

ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด  
 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับ คสช. เพื่อพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายฯ แบบบอกรับสมาชิก ตามข้อ ๑ แพร่ภาพออกอากาศต่อไป 
 

วาระที ่๔.๑๔    ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ กองทัพบก และ ส.ส.ท. ด าเนินการติดตั้งสถานี

วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในปีที่  ๒ เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้ก าหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินการติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมทุก ๙๐ วันมายัง ส านักงาน กสทช.  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และ
กรมประชาสัมพันธ์ จัดส่งรายงานผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในปีที่ ๑ มายังส านักงาน กสทช. เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 

๓. มอบหมายให้คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ตรวจสอบผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในปีที่ ๑ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์      
เพื่อก าหนดมาตรการบังคับใช้ทางปกครองต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ๔ ฉบับ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
  
  มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท 
เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จ ากัด (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
 



๑๑ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จ ากัด 
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน กสทช.เสนอ   

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีดังกล่าวต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๗ รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อตกลงให้ใช้
สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัด
รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อตกลงให้ใช้
สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ   

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีดังกล่าวต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

  ไม่มี  
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๔ น. 
 


