
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม Starling ๑ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.   พันเอก นท ี ศุกลรัตน ์                                                ประธานกรรมการ 

๒.   พลโท พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                    กรรมการ 

๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                             กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                 กรรมการ 

๕.  นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                               กรรมการ 

๖.   นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                เลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

ที่ปรึกษา 
๑.     พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล 

๒.     นายต่อพงศ ์ เสลานนท ์

๓.     นายประสาร  มฤคพิทักษ ์

๔.    นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป ์

๕.    ดร.วิษณ ุ ตัณฑวิรุฬห์ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 



๑.     นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        
๒.     นายทนงศักดิ ์ สุขะนินทร ์

๓.     นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนากุล 

๔.    นายอานนท ์ ลอยกุลนันท ์

๕.    นางชุติมา  ไตรโกมุท 

๖.     นางดวงเดือน  รังสิกุล 

๗.    นางรัตนากร  ทองส าราญ 

๘.    นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง 

๙.    นายพงษ์ศักดิ ์ ทรัพยาคม 

๑๐.     นายภูษิต  มุ่งมานะกิจ 

๑๑.    นายกีรต ิ อาภาพันธุ ์
๑๒.    นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ ์

๑๓.    นางปริตา  วงศ์ชุตินาท 

๑๔.   นายพส ุ ศรีหิรัญ 

๑๕.   นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ 

๑๖.    นางคณาพร  สนชยานนท ์

๑๗.   นายทวิทย ์ ทองเล็ก 

๑๘.   นางเติมทรัพย ์ มหาเวชาศิร ิ

๑๙.   นายภูมิภัส  พลการ 

๒๐.    นายดิศภูม ิ มะกะระธัช 

๒๑.    นายธราเทพ  เทวกุล ณ อยุธยา 

๒๒.   นายผลเศรษฐ ์ กริชติทายาวุธ 

๒๓.   นายตร ี บุญเจือ 

๒๔.   นางสาวกัญญา  แสนคลัง 

๒๕.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร 

๒๖.    นายรัฐธีร ์ รังสีกมลวัฒน ์

๒๗.  นายสุภัทรสิทธิ ์ สวนสุข 

๒๘.  นางสาวธัญธารีย ์ สุธีวราสิทธิ ์
๒๙.   นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก          
๓๐.    นายวรุตม ์ ว่องโรจนานันท ์

๓๑.    นางสาวณัฐนพิน  แข็งขัน 

๓๒.   นายณัฐพล  บุญชิต 

๓๓.   นายอดิเทพ  ศรีรัตนไพฑูรย ์

๓๔.   นายเจตน ์ ทองค า 

๓๕.   นางสาวสกลภา  ประจวบเหมาะ 

๓๖.    นายธนากรณ ์ พูนภิญโญศักดิ ์
๓๗.  นายภูเบศ  สุขมงคลไชย 

๓๘.  นางสาวภัคชนก  พัฒนถาบุตร 

๓๙.   นางธิดารัตน ์ บุญภมร 

๔๐.    นางสาวดีนิจ  จิตตนูนท ์

๔๑.   นายสุเทพ  วิไลเลิศ 



๔๒.   นายปิยพงษ ์ ประทุมสุวรรณ 

๔๓.   นางสาวมธุรส  งามสง่า 

๔๔.  นางสาวจตุพร  พรหมจารย ์

๔๕.  นายเอกรัฐ  งามสง่า 

๔๖.   นายปิญชาน  พจรปรีชา 

๔๗.  นายเฉลิมชัย  ผู้พัฒน ์

๔๘.  นายศักดิ์สิทธิ ์ มณีกรณ ์

  

เร่ิมประชุม         ๐๙.๓๐ น. 

  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๒      เร่ืองเพื่อพิจารณา 

                               ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ 

                              (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ปรับแก้ตามข้อสังเกตของที่ประชุม พร้อมทั้งน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อ
พิจารณาก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๔๙ ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมายเหตุ :  มติที่ประชุมดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ กสท. ซ่ึงจะต้อง

น าเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณา 

                 อีกช้ันหนึ่ง 

  

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 


