รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

ประธานกรรมการ

๒.
๓.
๔.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
พันตารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

๕. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการ

๖. นายประเสริฐ อภิปุญญา

เลขานุการ

รองเลขาธิการ กสทช.

๗.

นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๘. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กลุ่มงานอานวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๙. นางสาวนนทรี เหมทานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารระดับต้น
เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑. นางสาวชุติมา ไตรโกมุท

๒.

นางสาวรัตนากร ทองสาราญ

๓.

นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ

๔.

นายสมบัติ ลีลาพตะ

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายตรี บุญเจือ
นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ
นางสาววรณัน บุญอภิรักษา
นางสาวทิวาพร ทองเล็ก
นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล
นางสาวชนาธิป โพธิอ่อน

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

โทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจิทัล
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และ โทรทัศน์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานตามสัญญาจ้าง
พนักงานตามสัญญาจ้าง

๑๓.๓๐ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมว่าในวันนี้ (วันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๕๕) สานักงาน กสทช. ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงาน กสทช. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ที่
ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
มติของคณะรัฐมนตรีเรื่องผลการพิจารณามาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.))

การประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนว
ทางการดาเนินการเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิ(Digital
น
Terrestrial
Television) โดยเห็นควรให้นาเสนอมติที่ประชุม กสท. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งสานักงาน กสทช. ได้นาส่งมติที่ประชุม
กสท. ดังกล่าวต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๐๘๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่า “คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๕ โดยลงมติรับทราบตามมติ กสท.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามที่สานักงาน กสทช.เสนอ โดย
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทางานร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ให้สานักงาน กสทช. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย”
มติที่ประชุม
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (สานักงาน กสทช.)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. .... ยังมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเห็นควร
มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) จัดทาข้อสังเกตตามหลักการของที่ประชุมเพื่อนาส่งให้สานักงาน
กสทช.เสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาทบทวนการแก้ไขร่างระเบียบ กสทช.ฯ ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

งบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อรองรับภารกิจตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕(กลุ่มงานอานวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติการขอปรับวงเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรประจาปี ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๒๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์วิศวกรรมโครงข่ายด้วยข้อมูลสารสนเทศ จานวน ๑ ระบบ จากเดิม
ที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จานวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานการประกอบ
กิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๘ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จานวน
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการกาหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทาอันเป็นการครอบงากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ภาคธุรกิจ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๓ ,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลงจานวน ๒ ,๐๐๐,๐๐๐
บาท
๑.๕ โครงการประเมินความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงิน จานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การปรับวงเงิน ๑๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท ให้ไปเพิ่มในงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ

องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งรองรับโครงการอบรมตามนโยบายของ กสท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. เห็นชอบการเพิ่มเติมรายละเอียดของงานโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการ
เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล โดยขอเพิ่มรายละเอียดงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าคลื่น
และการออกแบบการประมูล โดยดาเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติ
๔. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ภายหลังการปรับปรุงตามร่างมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมอนุมัติให้จัดส่ง
รายละเอียดให้สานักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

เพิ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทาแผนการ
ปรับเปลี่ยนการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิตอล (จส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบการเพิ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ดังนี้ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินการปรับเปลี่ยนการ
รับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๓.๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.))

มติที่ประชุม
เห็นชอบการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ให้
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น
“แผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”เพื่อให้
สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ ๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕ ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

ระเบียบวาระที่ ๓.๕

แนวทางการดาเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.))
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามแนวทางการดาเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในการกาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ กสท.เห็นควรให้นาไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ส่วน กรณีแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ปรับเป็นแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับ

คณะอนุกรรมการฯ อื่น
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
(มส.))
มติที่ประชุม
๑. กรณีการดาเนินการของ Free TV จะต้องยึดหลักการแพร่สัญญาณรายการโทรทัศน์ให้เป็นการทั่วไป
พร้อมทั้งจะต้องดาเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตในกิจการแบบบอกรับสมาชิกทุกรายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน
๒. กรณีการดาเนินการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็น
สมาชิกของกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) ให้ได้รับบริการตามสัญญาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
๓. เห็นควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ Free TV ที่เกี่ยวข้อง (สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน กสทช. ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งให้สานักงาน กสทช. รายงานผล
การชี้แจงต่อ กสท. ด้วย
๔. ให้ Free TV ทุกรายที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑
และข้อ ๒ และรายงานผลการดาเนินการให้ กสท. ทราบภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
หมายเหตุ : รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อนาไปประกอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ข้อพิจารณามาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
(มส.))

มติที่ประชุม
หน้าที่ภายใต้ข้อกฎหมาย ดังนี้

เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขอบเขตอานาจ

คณะอนุกรรมการ
๑ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

๒ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่
(๑) มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. กาหนด
(๒) ขอบเขตเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเป็นการค้ากาไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
ในบางประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๑) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้ม
ล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทาซึ่งเข้าลักษณะลามก
อนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ

สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง.ตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) กากับดูแลผังรายการของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการโฆษณาอื่นๆ ที่ไม่ใช่โฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(๑) จัดทามาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
รายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ
โทรทัศน์
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ ตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยกเว้น
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกาศ
๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกากับ จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ดูแลกันเอง
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
บุคคล ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ.
๒๕๕๑
๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
ประกาศตามยุทธศาสตร์ ๕.๕ การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการตาม
โทรทัศน์
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ทั้งนี้ สาหรับการร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณา เห็นควรมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) ดาเนินการและนาเสนอต่อที่ประชุม กสท. โดยเร็วต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

