
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๙  

วันจันทร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
  รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 

 



๒ 
 

๗. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางตรีทิพย์  โรจนวงศ์จรัส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวสุธารักษ์  สุชาติเวชภูมิ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๒๓.นายธิติวุฒิ  พิมประสาร พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒  สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

วาระท่ี ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่าง วันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๔  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๕ สรุปการเข้าร่วมประชุม Leaders’ Summit 2016 และร่วมงาน IBC 2016 

(International Broadcasting ระหว่างวันท่ี ๖-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมือง
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. ๑) /ส่วน
งานเลขานุการ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 



๔ 
 

วาระท่ี ๓.๖ ข้อเสนอแนะกรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๗๒๕ ๒๕๒๕ และใน
การร้องเรียนครั้งน้ีขอเสนอความคิดเห็น ให้บริษัทฯ มีช่องทางในการติดต่อ
เพ่ิมเติมมากขึ้น หากเกิดกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีให้บริการทางโทรศัพท์เต็มทุกคู่สาย 
(เลขที่ ๔๑๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย และค่าติดตั้ง จ านวน ๖,๔๙๐ บาท (เลขท่ี ๔๒๑/
๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๘  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ชดเชยด้วยการคืน

เงินค่าแพ็กเกจ จ านวน ๖๘๑.๓๑ บาท กรณีท่ีบริษัทฯ ยุติการให้บริการผ่านกล่อง
รับสัญญาณดาวเทียม PSI (เลขท่ี ๓๕๐/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระท่ี ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด คืนเงินค่าแพ็กเกจ

ตามจ านวนวันท่ีไม่สามารรถรับชมได้ (เลขท่ี ๓๙๕/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว่าง คลื่นความถี่ 

105.75 MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน ออกอากาศไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
  

 มติท่ีประชุม  ทราบ 



๕ 
 

 
วาระท่ี ๓.๑๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ข่าวข้นรับอรุณ” 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Nation TV มีเน้ือหาไม่
เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบละคร เรื่อง สงครามนางงาม ๒ ออกอากาศ

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ONE มีเน้ือหา          
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีค าร้องเรียนของ ดร.นายแพทย์เปรมศักด์ิ เพียยุระ เกี่ยวกับการ

น าเสนอข่าวซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๑๔ ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (สิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีภายในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าไปเป็นวาระเพื่อพิจารณา และบรรจุเป็นวาระที่ ๕.๑ 

 
วาระท่ี ๓.๑๕ รายงานการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 



๖ 
 

วาระท่ี ๓.๑๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
วาระที่ ๔.๑ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงระหว่าง                     

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรก 
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชี 
รายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

 
วาระที่ ๔.๒  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ส านัก

ข่าวสร้างสรรค์ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง N.A.C. Radio ความถี่ 99.25 
MHz จังหวัดสมุทรสาคร (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย
เสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียง N.A.C.Radio คลื่นความถ่ี 99.25 MHz 

จังหวัดสมุทรสาคร ของบริษัท ส านักข่าวสร้างสรรค์ จ ากัด เปลี่ยนแปลงที่ตั้งจาก บ้านเลขที่ ๓๐/๒๑๔-๒๑๕   
หมู่ ๒ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็น บ้านเลขที่ ๑๓๓/๗ ถนนเจษฎาวิถี ต าบล
มหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้สถานีวิทยุดังกล่าวต้องปรับปรุงมาตรฐาน
ทางเทคนิคก่อนด าเนินการย้ายที่ตั้ง ดังนี้ 

 ๑.๑  ให้ลดก าลังส่งออกอากาศ เท่ากับ ๑๒๖ วัตต์ และลดความสูงของ
สายอากาศเท่ากับ ๓๐ เมตร   

 ๑.๒  ด าเนินการเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศและขอใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมใหม่ทั้งหมด   

 ๑.๓  ให้รัศมีการออกอากาศลดลงร้อยละ ๒๖ นับจากรัศมีการออกอากาศสูงสุด 
๒๐ กิโลเมตร 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบการรบกวน 
เมื่อมีการออกอากาศ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ หากพบการรบกวนกันเองของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ   
ให้สถานีวิทยุดังกล่าวระงับการออกอากาศและด าเนินการแก้ไขโดยทันที 



๗ 
 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท ส านักข่าวสร้างสรรค์ จ ากัด ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ ของบริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส 

จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงอีสานมหานคร ความถี่ 92.50 MHz จังหวัดพัทลุง  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสยีง 

และส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๔ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๗ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.   เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามที่ผู้ทดลองประกอบกิจการประสงค์ขอยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๒(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๖ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒.  ทราบการสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากอายุ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงและไม่ประสงค์ทดลองประกอบกิจการต่อไปโดยได้ขอยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.  เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ 
กสท. มีมติ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์ขอยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง จ านวน ๗ สถานี ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาของ กสท.ให้ผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๗ ราย ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

๕.   มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท า
ความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง             

๑ ปณ. จ านวน ๘ สถานี (ภายหลังแก้ไขปรับปรุงตามมติท่ีประชุม กสท.              
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘)  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 



๘ 
 

 มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ พลโท ดร. พีระพงษ์ 

มานะกิจ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มมีติ ดังนี ้
๑.   เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 

จ านวน ๕ สถานี ได้แก่ 
  ๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. FM 98.50 MHz (กรุงเทพมหานคร) 
  ๑.๒  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. AM 1035 KHz (หลักสี่) 

๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. FM 106.50 MHz (กรุงเทพมหานคร) 
๑.๔  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. FM 99.00 MHz (อุดรธานี) 
๑.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. FM 102.00 MHz (อุบลราชธานี) 
ให้แจ้งเตือนให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒          
โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

๒.   ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. จ านวน ๓ สถานี ดังต่อไปนี้ ที่มิได้
ด าเนินการออกอากาศมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้
คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี    
โดยให้ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจ าเป็นของการประกอบกิจการ และการใช้คลื่นความถ่ีต่อไป ได้แก่
สถานี ดังนี้ 

๒.๑   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. AM 765 KHz (ล าปาง) 
๒.๒  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. AM 1089 KHz (อุดรธานี) 
๒.๓  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. FM 89.00 MHz (ภูเก็ต) 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 
หมายเหตุ  ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๖ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับ

กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค ของบริษัท นวมินทร์ เคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริษัท นวมินทร์ เคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด เพิ่มเติม

เขตพื ้นที ่การให้บริการของการประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ในเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื ่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เลขที่ B1-N21132-0037-56 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ กสท . มีมติ (วันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๗ แผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง ๑๑ (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ /คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่ง
อ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการ
โทรทัศน์เป็นกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญา
สัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และน าส่ง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงาน กสทช. 

๒. เห็นชอบให้มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เช่นเดียวกับกรณีของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  

๓. อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถ่ีส าหรับ
กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม เมื่อคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ติดตามและประเมินผลว่า     
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ให้เข้าสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์            
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยครบถ้วน 

 
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๘ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟ.เอ็ม. (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ให้น าเสนอต่อ กสท. แต่ละท่านก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท.

เพื่อพิจารณา 
 
วาระที่ ๔.๙  รายงานการด าเนินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่

ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง  (คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้าน
การใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 

 



๑๐ 
 

 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้ 

คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  ระหว่าง                     
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙ และภารกิจต่อเนื่องของคณะท างานฯ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ต่อไปอีก ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐) 

 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๗๔/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติท่ีประชุม   
๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๒๙๐/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมาย

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 

  



๑๑ 
 

 วาระที่ ๔.๑๓ กรณีการตรวจสอบพบการจัดระดับความเหมาะสมและการออกอากาศเน้ือหา     
ท่ีไม่เหมาะสมของรายการ “สงครามแย่งผู้ To be Continued ตอน ลงเอย” 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM 25 ของบริษัท    
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา                     
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

    
มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื ้อหารายการรับฟัง

ความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

หมายเหตุ  ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 
 วาระที่ ๔.๑๔ แนวทางปฏิบัติในการส่งรายงานการประเมินประเภทรายการฯ หรือเอกสาร 

หลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะเพ่ือยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)       
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นค าขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   

ใช้แบบแสดงสัดส่วนรายการเพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่มีรายละเอียดการ
จัดประเภทรายการ ช่ือรายการ แนวความคิดหลัก วัตถุประสงค์ของรายการ เรื่องย่อหรือบทคัดย่อ ตัวอย่างภาพ
ของรายการหรือเทปตัวอย่าง เป็นต้น โดยผู้รับใบอนุญาตต้องรับรองว่ามีสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการพิจารณาและค านวณ
สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ (๔.๔) 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๑๔ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราว

ในกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ 106.50 MHz (สังกัดส านักงาน กสทช.) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๑๒ 
 

  มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบและพิจารณาเพิ่มเติม แล้วเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
วาระที่ ๔.๑๖ พิจารณาแผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 

จ ากัด กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ
แพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ที่ประชุมโดย พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ 

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด มิได้เสนอมาตรการเยียวยาที่เป็นธรรม
และครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๗ วัน ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  จึงให้ปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙   

๒. ที่ประชุมโดย พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แจ้งแผนเยียวยาส าหรับลูกค้าผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 
ยุติบริการช่องรายการ Fox Thai และช่องรายการ Nat Geo Wild มายัง กสท. แต่ละท่าน  แจ้งว่า บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเยียวยาผู้บริโภคตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยบริษัทฯ ยินยอมจัดท าแผนเยียวยาให้ครอบคลุม
ทั้งการชดเชยค่าเสียโอกาสที่ผู้บริโภคไม่ได้รับชม ๒ ช่องรายการเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน และการคืนเงินค่ากล่อง  
รับสัญญาณในกรณีที่ผู้บริโภคประสงค์ขอคืนกล่องด้วยและขอยกเลิกแผนเยียวยาฉบับเดิม กสทช. พลโท             
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ จึงเห็นชอบกับแผนการเยียวยาตามหนังสือ
ดังกล่าว   

๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  สงวนความเห็นในข้อ ๒ ไม่เห็นชอบกับแผนการชดเชย
เยียวยาตามหนังสือดังกล่าว 

๔. ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒               
ตามบันทึกที่แนบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีภายในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ผู้รับ



๑๓ 
 

ใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตรา
ที่คณะกรรมการก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้รับใบอนุญาต 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งข้อ ๑ ให้ใช้มาตรการทางปกครองพักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ๓๐ วัน หากผู้รับ
ใบอนุญาตยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอยู่อีก จะเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


