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สรุปรายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2554 
วันอังคารท่ี 25 มกราคม 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 
------------------------------------------------------------- 

เวลา 10.20 น. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย คนท่ี 1 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม และ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 15 / 2554 เมื่อวันอังคารที่ 25 
มกราคม 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   
1.น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข               รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที ่1   
2 นายเจษฏา อนุจารี                              รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ  คนที่ 2  
3.นายประณต วิเลปสุวรรณ                     เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
4.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์       กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ              
5. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
6.นายชุมชัย แก้วแดง   กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
7.นายวัฒนา เงินกลม                             กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ            
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1. นายส าราญ ฉัตรโท    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ         ติดภารกิจ    
2.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม                     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ     ติดภารกิจ    
3.นายวนัชัย บุญประชา                กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ  ติดภารกิจ 
4.นายสมชาย หอมลออ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ     
5.นายปราชญ์ ไชยค า                             กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
6.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม                       กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    ติดภารกิจ 
7.นายชัยนันต์ สันติวาสะ                         เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายโกศล สงเนียม  อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
2.น.ส.นิรมล ประสารสุข              ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
3.น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว          ผู้จัดการส านักงาน สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
4.น.ส.ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ          เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยฯุ 
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วาระที่ 1       เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ลาออก 2 ท่าน คือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพ

ข่าวฯ และ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการสภาวิชาชีพฯ สายผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค(น.3-4) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 นายกรัฐมนตรีพบองค์กรวิชาชีพสื่อ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2553 โดยมีประธาน รองประธาน กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วม
รับประทานอาหาร (น.5) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และ กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2553 (น.6) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ท าจดหมายถึงองค์กรสมาชิก พรรคการเมือง และสมาคมธุรกิจภาคเอกชน 
เพื่อขอความร่วมมือให้ระมัดระวังไม่รับของขวัญหรือรางวัลที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม และ ไม่มอบของขวัญ
หรือรางวัลที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว (น.7) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศใช้ แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย และ ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(น.8-11) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 15 / 2554 (น.12-15) 
มติที่ประชุม  รับรองและรับทราบ 

 
วาระที่ 3       รายงานฐานะการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
มติที่ประชุม  รับรองและรับทราบ 

 
วาระที่ 4       เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้ากิจกรรมของสภาวิชาชีพข่าวฯ 

      4.1  คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ และประชาสัมพันธ์   
4.2  คณะอนุกรรมการจริยธรรมและรับเรื่องราวร้องเรียน  
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4.3  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
4.4  คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน   

 
วาระที่ 5      เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 สถานีโทรทัศน์ VOICE TV ขอสมัครเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น.20-32) 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารใบสมัคร และลงมติเห็นชอบรับสถานีโทรทัศน์ VOICE TV 

 เป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2553 
 

5.2 แนวทางการเลือกประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 1.จะเลือกเลย หรือ 2.รอสมาชิกเพิ่ม 
โดยส่งจดหมายแจ้งไปยัง องค์กรสมาชิกที่กรรมการได้ลาออกคือ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย, สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 , สถานีโทรทัศน์ TNN , บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ ให้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมประชุมและร่วม
พิจารณาเลือกประธานและกรรมการ 

มติที่ประชุม  ให้ท าจดหมายถึงองค์กรสมาชิกก่อตั้งที่กรรมการลาออก เพื่อให้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ  
พร้อมทั้งให้ส่งจดหมายเชิญสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์,เคเบิล,โทรทัศน์ดาวเทียม และ สถานีวิทยุ 
FM 101 RR ONE, FM 97 เพื่อเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
 

 5.3 กรรมการสายผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค  
มติที่ประชุม รอเลือกหลังจากได้คณะกรรมการสายวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ครบก่อน 
 

5.4 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 2554 (น.33-40) 

มติที่ประชุม  มอบให้ น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คนท่ี 1  
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 

 
 5.5 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาคมวิชาชีพฯ หรือองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (น.41-48) 
มติที่ประชุม  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ มีหน้าที่ในส่วนคณะกรรมการสรรหา ตาม พ.ร.บ.องค์กร 

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน 
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วาระที่ 6       เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 
  6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยครั้งที่ 15/2554 หารือเรื่องการ 
  นัดประชุมครั้งที่ 16/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  
มติทีประชุม    เห็นด้วย ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งท่ี 16/2554  
  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าว 
  แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

…………………………………………………………………………………… 
 

ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

        
นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
25  มกราคม  2554                                                                       
 

 


