
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๕๕ 
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙.      นางสาวนนทร ี เหมทานนท์                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ     

       ผู้บริหารระดับต้น  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.        นางสาวชุติมา  ไตรโกมุท                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 

                                                         และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.        นางสาวรัตนากร  ทองส าราญ                รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ



โทรทัศน ์ และวิทยุในระบบดิจิทัล 

๔.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และ โทรทัศน ์

๕.        นายตร ี บุญเจือ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๖.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๗.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๙.        นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                       พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๐.    นางสาวชนาธิป  โพธิอ่อน                      พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมว่าในวันน้ี  (วันท่ี ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕) ส านักงาน กสทช.  ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังนี้ ขอขอบคุณ กสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ท่ี
ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองเพ่ือทราบ 

                                 มติของคณะรัฐมนตรีเร่ืองผลการพิจารณามาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่ม
งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินการเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial 
Television) โดยเห็นควรให้น าเสนอมติที่ประชุม กสท. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้น าส่งมติที่ประชุม 
กสท. ดังกล่าวต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๓๐๘๗ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ว่า “คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ โดยลงมติรับทราบตามมติ กสท.ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ โดย
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล ท้ังนี้ ให้ส านักงาน กสทช. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย” 

มติท่ีประชุม         ทราบ 



  

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑            ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... (ส านักงาน กสทช.) 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. .... ยังมีบางประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเห็นควร
มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) จัดท าข้อสังเกตตามหลักการของที่ประชุมเพื่อน าส่งให้ส านักงาน 
กสทช.เสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาทบทวนการแก้ไขร่างระเบียบ กสทช.ฯ ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายต่อไป 

  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒           งบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือรองรับภารกิจตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๕ (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

                        มติท่ีประชุม             

๑.   อนุมัติการขอปรับวงเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑.๑ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๒๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์วิศวกรรมโครงข่ายด้วยข้อมูลสารสนเทศ จ านวน ๑ ระบบ จากเดิม
ที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จ านวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานการประกอบ
กิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๘ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลง จ านวน 
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔ โครงการก าหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระท าอันเป็นการครอบง ากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ภาคธุรกิจ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน ๓ ,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินลงจ านวน ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑.๕ โครงการประเมินความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร จากเดิมที่ได้รับอนุมัติในวงเงิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงิน จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. การปรับวงเงิน ๑๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท ให้ไปเพิ่มในงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ



องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมท้ังรองรับโครงการอบรมตามนโยบายของ กสท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. เห็นชอบการเพิ่มเติมรายละเอียดของงานโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าแผนการ
เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล โดยขอเพิ่มรายละเอียดงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าคลื่น 
และการออกแบบการประมูล โดยด าเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัต ิ

๔. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ภายหลังการปรับปรุงตามร่างมติที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมอนุมัติให้จัดส่ง
รายละเอียดให้ส านักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕ และด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๓           เพ่ิมผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการ
ปรับเปลี่ยนการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการเพิ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ดังน้ี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนส านัก
นายกรัฐมนตร ี ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินการปรับเปลี่ยนการ
รับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔           ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท้ังนี้ ให้
ปรับเปลี่ยนช่ือเป็น “แผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”เพื่อให้
สอดคล้องตามตัวช้ีวัดที่ ๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕ ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕            แนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (รส.)) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบตามแนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่เสนอ ท้ังนี้ ในการก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ กสท.เห็นควรให้น าไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๒  ส่วน กรณีแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ปรับเป็นแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับ



คณะอนุกรรมการฯ อ่ืน 
  

ระเบียบวาระที่ ๔       เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑     ข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

มติท่ีประชุม         
๑.   กรณีการด าเนินการของ Free TV จะต้องยึดหลักการแพร่สัญญาณรายการโทรทัศน์ให้เป็นการทั่วไป 

พร้อมท้ังจะต้องด าเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตในกิจการแบบบอกรับสมาชิกทุกรายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน 

๒.   กรณีการด าเนินการของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็น
สมาชิกของกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ให้ได้รับบริการตามสัญญาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

๓.   เห็นควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  Free TV ที่เกี่ยวข้อง (สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน กสทช. ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ พร้อมท้ังให้ส านักงาน กสทช. รายงานผล
การชี้แจงต่อ กสท. ด้วย 

๔.   ให ้Free TV ทุกรายที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ และรายงานผลการด าเนินการให้ กสท. ทราบภายในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒         ข้อพิจารณามาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีภายใต้ข้อกฎหมาย ดังน้ี 

คณะอนุกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
๑ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

(๑)      มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท้ังนี้ ตามที่ กสทช. ก าหนด 

(๒)      ขอบเขตเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
ในบางประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

(๑)      พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้ม
ล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือท่ีกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามก
อนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ



สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง.ตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒)      ก ากับดูแลผังรายการของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓)      พิจารณาเกี่ยวกับการโฆษณาอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

(๑)      จัดท ามาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ ตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒)      พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยกเว้น
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกาศ 

๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับ
ดูแลกันเอง 

จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 
บุคคล ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้
ประกาศตามยุทธศาสตร์ ๕.๕ การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการตาม
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ ส าหรับการร่างประกาศฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณา เห็นควรมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) ด าเนินการและน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. โดยเร็วต่อไป 

  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 
 

 


