
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๑. พันเอก นที                             ศุกลรัตน์                 ประธานกรรมการ 
๒. พลโท พีระพงษ์                      มานะกิจ                  กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักด์ิ               งามสง่า                  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย        จิตรภาษ์นันท์           กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา                      กลางณรงค์             กรรมการ 
๖. นางสาวมณีรัตน์                       ก าจรกิจการ             เลขานุการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ  
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช.  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
๑. นางสาวกอกนก                       กิจบาลจ่าย              ผู้บริหารระดับต้น  
๒. นางศิริวรรณ                            ฟุุมเฟ่ือง                 ผู้บริหารระดับต้น  
๓. นายภูษิต                               มุ่งมานะกิจ              ผู้บริหารระดับต้น  
๔. นายตรี                                   บุญเจือ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
๕. นางสาวทิวาพร                        ทองเล็ก                 พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง 
๖. นายเอนก                               จิตจันทร์เพ็ญ           พนักงานตามสัญญาจ้าง  
  
เริ่มประชุม  ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                             ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์    คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีข้อแก้ไขในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้รับสื่อในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๔ หน้าท่ี ๒ 
ข้อ ๑.๑ เป็นดังนี้ “๑.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ



กิจการโทรคมนาคม พ.ศง.๒๕๕๓” 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจโดยใช้ส่ือวิทยุชุมชน (ส านัก

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
กอ.รมน. ภาค๔ ได้เริ่มโครงการเสริมสร้างความเข้าใจโดยใช้สื่อ
วิทยุชุมชน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใช้
งบประมาณท้ังสิ้น ๕,๕๑๑,๔๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นงานท่ีด าเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. และ กอ.รมน. ภาค ๔ โดยมี
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมามีดังนี้  
(๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียง

ชุมชน จ านวน ๒ คร้ัง คร้ังละ ๓๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
โดยจัดคร้ังแรกวันท่ี ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดปัตตานี 
และคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดสงขลา  

(๒) จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ๓ 
คร้ัง คร้ังละ ๑๐๐ คน  รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  วันท่ี ๒๕ –๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดพัทลุง คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๘  – ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคร้ังท่ี ๓ วันท่ี
๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดปัตตานี  

(๓) ผลิตและประชาสัมพันธ์ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  
  
มติที่ประชุม           รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและ

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 
ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขอรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรียงตามล าดับ 
ดังนี้               
๑. กิจกรรมสัปดาห์บัตรผู้ประกาศยุค กสทช.  

(๑) การจัดพิธีมอบบัตรผู้ประกาศของส านักงาน กสทช. เมื่อ
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ตามค าสั่งส านักงาน กสทช.ท่ี ๗๘/๒๕๕๔ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับบัตรผู้ประกาศ ในพิธีมอบบัตรผู้
ประกาศของส านักงานก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกผู้ท่ีจะเข้ารับบัตรผู้ประกาศฯ จ านวน ๒๐๐ คน  

(๒) การออกบัตรผู้ประกาศของส านักงาน กสทช. ต้ังแต่วันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม เป็นต้นไป ณ ส านักงาน กสทช. โดย สท. 
ได้ด าเนินการออกบัตรผู้ประกาศให้กับผู้ท่ีแจ้งความ
ประสงค์ขอรับบัตรผู้ประกาศฯ โดยท าการจัดส่งไปรษณีย์ 
จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ และมีผู้เดินทางมาขอรับบัตรผู้ประกาศฯ 



ด้วยตนเอง จ านวน ๒๕๐ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔) 

๒. กิจกรรมการทดสอบเพ่ือออกใบรับรองเป็นผู้ประกาศของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบเพ่ือออกบัตรผู้ประกาศ

ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามค าสั่ง
ส านักงาน กสทช. ท่ี ๘๕/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบเพ่ือออกบัตรผู้
ประกาศของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

(๒) การจัดประชุมคณะกรรมการทดสอบเพ่ือออกบัตรผู้ประกาศ

ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ส านักงาน 
กสทช.เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบเพ่ือ
ออกบัตรผู้ประกาศฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น   หลักเกณฑ์/
ขั้นตอนการทดสอบ, เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ 
และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ เป็นต้น  

(๓) การประสานงานกับราชบัณฑิตยสถานเพ่ือออกข้อสอบ
ข้อเขียนส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบ  

(๔) การปรับปรุงสถานท่ีส าหรับท าการทดสอบผู้ประกาศ ณ 
ส านักงาน กสทช. 

๓. โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
การจัดโครงการฝึกอบรมฯ จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวม 
๒๐๐ คน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
(๑) รุ่นท่ี ๑  วันท่ี ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ –
 ๑๖.๐๐ น. 
(๒) รุ่นท่ี ๒  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  
มติที่ประชุม           รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ณ 

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย (๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔) (กสทช.สุภิญญาฯ)  
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ (กรรมการ กสท.) ได้รายงานเกี่ยวกับ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ณ 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย (๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
โดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีของ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ 
ในพื้นท่ีต่างจังหวัดคร้ังนี้สืบเนื่องจากความต้องการของกลุ่มองค์กร
ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพในจังหวัดเลยมีความต้องการรับทราบ
ถึงสิทธิการสื่อสารของภาคประชาชนและการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ภายหลังการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง กสทช. ตลอดจนถึง



บทบาทหน้าท่ีของ กสทช. ในการนี้ กสทช.สุภิญญาฯ จึงรับค าเชิญ
เพื่อชี้แจงให้ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมดังกล่าวได้ทราบ 
นอกจากน้ีได้เข้าตรวจเยี่ยมพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน 
กสทช. เขต ๘ (อุดรธาน)ี ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รับทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและผลงานท่ีผ่านมาของ
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 

๑. มาตรการก ากับเคร่ืองส่งวิทยุ  
๒. การก ากับการรบกวนคลื่นของสถานีวิทยุขนาดเล็กท่ีไม่ได้
ลงทะเบียนฯ 
๓. สวัสดิการและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าท่ี  
๔. บทบาทหน้าท่ีของ กสทช. กับองค์กรภาคประชาสังคม  

          
มติที่ประชุม           รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางการด าเนินการต่อผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  
  
มติที่ประชุม           ท่ีประชุมเห็นชอบการขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศใน

ลักษณะชั่วคราวส าหรับกลุ่มผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะ
ชั่วคราว จ านวน ๖,๖๐๑ สถานี โดยให้สามารถทดลองออกอากาศ
ในลักษณะชั่วคราวออกไปอีก ๓๐๐ วันนับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๕ หรือจนกว่า กสท. จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน เพื่อเตรียมการให้
กลุ่มผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวด าเนินการตามกรอบ 
กติกา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ กสท. จะได้เร่งรัดให้มีการด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางการด าเนินการต่อคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ 

๗๑๓/๒๕๕๔ และ ๑๔๗๘/๒๕๕๔  
  
มติที่ประชุม           ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางด าเนินการต่อคดีปกครองดังกล่าว โดย

เห็นควรรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีหมายเลขด าท่ี 
๗๑๓/๒๕๕๔ และ ๑๔๗๘/๒๕๕๔ เพื่อใช้ประกอบการล าดับ
เหตุการณ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยื่นค า
แถลงต่อศาลปกครอง พร้อมทั้งเห็นควรแต่งต้ังคณะท างานภายใน
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความรอบคอบต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  
มติที่ประชุม           รับทราบแนวทางและหลักการส าหรับการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



ท้ังนี้ เพ่ือให้การพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วย
ความรอบคอบ จึงมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ รวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ให้มีความ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ก่อนน าเสนอให้ท่ีประชุม กสท. พิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องยุทธศาสตร์ส าหรับกิจการกระจายเสียงของประเทศ
ไทย 
  
มติที่ประชุม           ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องยุทธศาสตร์ส าหรับกิจการกระจายเสียง

ของประเทศไทย โดยรับทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งน้ี 
เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องตามนโยบายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จึงมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ รับไปด าเนินการ
พิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความครอบคลุม และ
ครบถ้วนยิ่งข้ึน ก่อนเสนอ กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การออกอากาศรายการของสถานีวิทยุชุมชนคนรัก

ประชาธิปไตย ความถ่ี ๙๒.๒๕ เมกะเฮิรตซ์  
  
มติที่ประชุม           ท่ีประชุมเห็นควรจัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่าขณะนี้   กสทช. 

และ กสท. อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และ
หน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบและด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบในชั้นหนึ่ง หากมีผลการพิจารณาเป็นประการใด
จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว  

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
(จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ ๓๐ 

ตุลาคม ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ประธาน กสท. (พันเอกนที  ศุกลรัตน)์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ถึง ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

๑. การตรวจเยี่ยมส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (จังหวัดภูเก็ต 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน และผู้ประกอบกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน นอกจากน้ี ยังได้ก าชับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การรบกวนคลื่นความถี่ภายในพ้ืนท่ีด้วย  



๒. การตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยได้เยี่ยมชม ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ได้แก่ สถานีวิทยุ
ชุมชน FM ๙๗.๒๐ MHz จังหวัดภูเก็ต สถานีวิทยุชุมชน
เสียงธรรมเพ่ือประชาชน ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดภูเก็ต และ
สถานีวิทยุชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    บาง
สะพาน FM ๑๐๐.๗๕MHz เป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมผู้
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ทุ่งสง เคเบิ้ลทีวี ภูเก็ต 
เคเบิ้ลทีวี และราไวย์ เคเบิ้ลทีวี เป็นต้น ซึ่งได้รับฟังปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบ

กิจการด าเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดย
เคร่งครัดต่อไป 

  
มติที่ประชุ             รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ แนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม           ท่ีประชุมฯ พิจารณาแนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเห็นควรยืนยันตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานี
วิทยุ ๑ ปณ. ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของส านักงาน กสทช. โดยเห็น
ควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินแนวทางการแก้ไขสภาพ
ปัญหาสถานีวิทยุ ๑ ปณ. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ทั้งน้ี กสทช.ธวัชชัยฯ และ กสทช.สุภิญญาฯ ขอสงวน
ความเห็นตามมติท่ีประชุมของระเบียบวาระท่ี ๕.๒ โดยมีประเด็น
ความเห็นตามเอกสารแนบ  

  
หมายเหตุ : มติที่ประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซึ่งจะต้อง
น าเสนอ กสทช. เพ่ือพิจารณา อีกช้ันหนึ่ง  
  
  
เลิกประชุมเวลา     ๑๓.๐๐ น. 
 


