
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.        พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                  ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                             กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                            กรรมการ 

๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๕.        นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                            กรรมการ 

๖.        นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                  เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช.   

๗.      พันตรีโกเมธ ประทีปทอง                                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ 

๙.        นายสมบัติ ลีลาพตะ                                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐.    นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                               ติดภารกิจเข้าฝึกอบรม 

ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                              

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 

๒.        นายพสุ ศรีหิรัญ                                  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 



                                                      กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        รักษาการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

๔.        นายบัญชา พืชจันทร ์                          พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๕.        นายโฆษิต เลาหวิโรจน ์                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวจิตติมา ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาวกฤติกา ศรียะพันธ ์                    พนักงานปฏบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๙.        นางนันท์นภัส ป้ญญา                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๐.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ากระบวนการ
ด าเนินงานของ กสท. มีเรื่องที่ส าคัญ ๔ เรื่อง ดังนี ้

     ๑.๑ กระบวนการออกใบอนุญาตที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยเมื่อวันพฤหัสที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีการ
ช้ีแจงการด าเนินการตามประกาศ กสทช.ฯ และกฎกติกา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการ และเมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีผู้ประกอบกิจการจ านวน
มากมายื่นค าร้องขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว 

๑.๒ การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยอยู่ในขั้นตอนให้ผู้ที่มีสิทธิท่ีจะเข้าสู่กระบวนการ
ทดลองประกอบกิจการยื่นขอรับการทดลองประกอบกิจการ โดยที่ส านักงาน กสทช. มีการออกต่างจังหวัดเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการต่างจังหวัดด้วย 

๑.๓ การด าเนินการต่อผู้ประกอบกิจการรายเดิม โดยผู้ประกอบกิจการรายเดิมได้เข้าสู่กระบวนการ
การยื่นข้อมูลต่างๆ อันจะน าไปสู่การตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้คลื่นและการตรวจสอบสัญญาสัมปทาน 

๑.๔ กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้นมีความคืบหน้าตามล าดับ กล่าวคือ  (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อยู่ในข้ันตอนการ
น าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วน  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล อยู่ในข้ันตอนให้ประธาน กสทช. ลงนามและน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ใน
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะมีการจัดการประชุมรับฟังความความคิดเห็นสาธารณะต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญเช่นเดียวกัน 

โดยการนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. และผู้ที่ด าเนินการต่างๆ พยายามสร้างกระบวนการเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
๒.๑ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ ได้เดินทางไปกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไปประชุมกับ

องค์กร DCAF เพื่อตกลงท าความร่วมมือ โดยที่องค์กร  DCAF จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาอบรมหลักสูตรให้กับคณะอนุกรรมการ



พิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องมีการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อไป 
๒.๒ การท า  MOU กับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ ์(Cardiff University) สหราชอาณาจักร เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย โดยมีการพูดคุยในรายละเอียดเรื่องการฝึกอบรม ซึ่งจะมีการฝึกอบรมในช่วงต้นเดือนธันวาคม   
มติท่ีประชุม     ทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   
                                    ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ 
                                    กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี 
๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๒.๒            รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี   
                                    ๔๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ 
                                    กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งท่ี 
๔๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๔๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒            สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) คร้ังท่ี ๓ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงแลโทรทัศน์ (ทส.))  

                        มติท่ีประชุม     ทราบ และเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีของ
ความถี่ช่องที่ ๓๗ และหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๓           รายงานผลการด าเนินการตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง (มส.)) 
                        มติท่ีประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔            เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เร่ืองการขอยุติเร่ืองร้องเรียนเนื่องจากองค์ประกอบการร้องเรียนไม่
ครบถ้วน (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

                        มติท่ีประชุม      ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔                      เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑                ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะใน 

บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์) 



มติท่ีประชุม         เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หากมีความคิดเห็น 
เพิ่มเติมให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น า
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและร่างประกาศฯ ดังกล่าว เสนอ กสทช. ในวันพุธท่ี ๑๔ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้
ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไป ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            ร่างหนังสือหนังสือแจ้งตอบกรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ขอความอนุเคราะห์ยกเลิก

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างหนังสือแจ้งตอบกรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอความอนุเคราะห์
ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) คร้ังท่ี ๓ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กลุ่มงานมาตรฐานแลเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ ดังนี ้
๑. เขตพื้นท่ีประสานงานในการให้บริการ (Coordination Service Area) ในรัศมี ๓๐ กิโลเมตรจาก

ชายแดน 
๒. กรอบการพิจารณาในการประชุม JTC ไทย-ลาว ครั้งต่อไป ดังนี ้

                            ๒.๑ การให้บริการในย่าน VHF Band II 
                            ๒.๒ การใช้งานโทรทัศน์ในย่านความถี ่UHF Band III และ IV/V 

     ๒.๓ ปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามบริเวณแนวชายแดน
ไทย-ลาว 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔           เร่ืองร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ านวน ๑ เร่ือง (กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) / เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบกับแนวทางที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเสนอ 
กล่าวคือ ให้ขอความร่วมมือจากบริษัท ทรู วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

  ๑. ก าหนดระดับความเหมาะสม ( Rating) ของภาพยนตร์ที่ออกอากาศโดยให้มีการแสดงค าเตือนตาม
แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) 

  ๒. ก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศของภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับการจัดระดับความเหมาะสม (Rating) 
  ๓. ขึ้นข้อความเตือนว่าเด็กและเยาวชนต้องชมกับผู้ปกครอง 
  ๔. ใช้เทคนิคเพื่อลดความรุนแรงหากออกอากาศในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนรับชมได ้
   และขอให้บริษัท ทรู วิช่ันฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วแจ้งผลให้ส านักงาน กสทช. 

ทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๕           การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช . เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เร่ือง การกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ภายหลังการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส. ๒) / กลุ่มงานกฎหมาย



กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้น าร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... เสนอสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามล าดับ   แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  น าร่างประกาศฯ ท้ังสองฉบับดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี ๑๔ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ประธาน กสท. ลงนามใน ร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ..... ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.แล้วน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑           ขอเปิดเผยความเห็นเร่ืองการจัดประมูลและรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ย่าน 
๒.๑ GHz (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) 

                        มติท่ีประชุม         ทราบ                 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒            การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ ( คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) / กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้เสนอช่ือนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ แทนนายประสิทธ์ิ  ศิริภากรณ์ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓         การพิจารณาปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงภาพรายการแข่งขันกีฬา

ที่ส าคัญ พ.ศ. ... (กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 
                        มติท่ีประชุม         มอบให้กรรมการ กสท. แต่ละท่านน าไปศึกษา วิเคราะห์ และให้ส านักงาน กสทช. น า
ระเบียบวาระเข้าสู่การประชุม กสท. อีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

  

 


