บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๔
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
............................................................
อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด
๓. นายวิทวัส บุญญสถิตย
๔. นายนฤพนธ รัตนสมาหาร
๕. วาที่รอยตรี สรายุทธ บุญเลิศกุล
๖. นายโฆษิต สุขสําราญ
๗. นางศริญญา ไชยประเสริฐ
๘. รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสินี อดุลยานนท

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการประชุม
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑๐. นายอธึก อัศวานันท

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑.พันเอก พิเชษฐ คงศรี

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลทิพย ศาตระรุจิ
๒. นายวาที เปาทอง
๓. นางสาวรัตติกาล อองนุช
๔. นางสาววิลาวัลย คลายทอง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- โครงการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเรดิสัน หองวาสนา ชั้น ๓ ซอยแสงจันทร ถนนพระราม ๙
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม)
: ที่ประชุมรับทราบ
- เนื่องดวยคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
วุฒิสภา ไดจัดใหมีการสัมมนาในหัวขอ “มุมมองตอวิทยุชุมชนหลังประกาศใช พ.ร.บ. ฉบับใหม”
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดังนั้นในการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการควรที่ไดนําขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะขององคกรตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนที่ไดรับ
จากการสัมมนาในครั้งดังกลาวมาประกอบเปนขอมูลในการพิจารณาศึกษา เพื่อใหในการพิจารณาศึกษา
ของคณะอนุกรรมาธิการไดรับขอมูลที่ครบถวนและมีความหลากหลายจากทุกภาคสวน
: ที่ประชุมรับทราบ
- ภายหลังจากที่ไดมีการสัมมนารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเรดิสัน หอง
วาสนา ชั้น ๓ ซอยแสงจันทร ถนนพระราม ๙ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯแลว ทางคณะอนุกรรมาธิการ
จะทําการรวบรวมขอคิดเห็นขอเสนอแนะขององคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดรับจากการสัมมนา
พรอมดวยความเห็นขอเสนอแนะของทางคณะอนุกรรมาธิการเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯใหความเห็นชอบแลวจะได
ดําเนินการสงไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๓ วันจันทรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสรุปไดดังนี้
เนื่องดวยในการประชุมคราวที่ผานมาคณะอนุกรรมาธิการกําหนดแนวทางการพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ออกเปน ๒ ดาน ไดแก ดานกิจการโทรคมนาคม ไดมอบหมายให
วาที่รอยตรี สรายุทธ บุญเลิศกุล และดานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ไดมอบหมายให
รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี เปนผูร ับผิดชอบในการพิจารณาศึกษาแลวนําเสนอตอที่ประชุม

๓

ในการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในสวนที่เกี่ยวกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งวาที่รอยตรี สรายุทธ บุญเลิศกุลไดนําเสนอตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
๑. ปรับปรุงมาตรา ๖ ตามรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิ ทยุโทรทัศ นและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่ เกี่ยวกับจํานวน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) จากเดิมมี ๘
คน เปน ๑๕ คนประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน รองประธานกรรมการดานวิทยุและโทรทัศน ๑ คน
รองประธานกรรมการดานโทรคมนาคม ๑ คน และกรรมการอื่น ๑๒ คน เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย
๒. ที่มาและคุณสมบัติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ควรใหเปนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งมีความโปรงใสและเปนอิสระ เพิ่มจํานวนหนวยงานหรือองคกรทีเ่ ปนกรรมการสรรหาใหมากขึน้ และเพิ่ม
คุณสมบัติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.)
เพื่อใหกรรมการมีความหลากหลายมากขึ้นและใหประชาชนเขามามีสว นรวมหรือมีบทบาทในการสรรหา
อยางครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ปรับปรุงเรื่องลักษณะตองหามของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ตามมาตรา ๗ แหงรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
โดยตัดขอจํากัดที่เปนการกีดกันบุคลากรที่มีประสบการณจากภาคอุตสาหกรรมออกไป แตใหมีการเพิ่ม
มาตรการในควบคุมและกระบวนการตรวจสอบทั้งกอนและภายหลังที่พนจากตําแหนง เพื่อใหการควบคุมและ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรเพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบในเรื่องของการมีสวนไดเสียของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ไมวาในรูปของ
การถือหุนแทนหรือรูปแบบอื่นๆ
๔. ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ตามรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํา กับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... และเพิ่ม
มู ล เหตุ ที่ ทํ า ให ส ามารถยื่ น ถอดถอนคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) อาทิเชนตามรางฉบับเดิมนั้นในการถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) มีแตเฉพาะในกรณีที่กรรมการปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริตจึงควรเพิ่มในกรณีที่กรรมการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนปฏิบัติหนาที่เพื่อใหความเสียหายแกบุคคลอื่น
หรือในกรณีที่กรรมการกระทําการที่ไมถึงกับเปนการทุจริตแตมีผลประโยชนทับซอน
๕. เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องของอํานาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) โดยใหอํานาจในการควบคุมหลอมรวมสื่อ การออก
กฎระเบียบ การตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการใหบริการรวมภายใตการหลอมรวมสื่อเพื่อวางหลักเกณฑ
และควบคุมเนื้อหาการใหบริการ ทั้งควรปรับปรุงการกํากับดูแลการทํางานและการรายงานผลการ

๔

ปฏิบัติการของสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.)
ใหชัดเจนโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๖. ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบในการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) โดยใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีเชี่ยวชาญงานตรวจสอบและควร
กําหนดคุณสมบั ติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเปน อิสระอยางแทจริง
เพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
ในการนี้ นางศริญญา ไชยประเสริฐ อนุกรรมาธิการ ไดตั้งขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสช.) ในมาตรา ๗ (๑๕) ตามรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่กําหนดวา ไมเคยเปน
กรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หมายความถึงคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมทีด่ ํารงตําแหนงอยูในปจจุบันหรือที่พนวาระไปแลวดวยหรือไม โดยที่ประชุมพิจารณา
แลวไดลงมติวาหมายถึง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทช.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ตามรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
เทานั้น ไมไดหมายถึงกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ขององคกร
หรือหนวยงานอื่น เชนกรรมการบริษัทTOT จํากัด(มหาชน) กรรมการบริษัท กสท. จํากัด(มหาชน) เปนตน
โดยเจตนารมณในการรางนัน้ ไมตองการให และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.)และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทช.) ดํารงตําแหนง
เกินหนึ่งวาระ และในการรางควรกําหนดใหชัดเจนวากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเทานั้น
จากนั้น รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี อนุกรรมาธิการ
ไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในสวนที่เกี่ยวกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุ
โทรทัศน สรุปไดดังนี้
๑. ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ใหเปน
วิธีการสรรหาตรงแตแตเปนการสรรหาตรงจากบุคคล ๖ กลุมไดแก
- สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปทางดานวิชานิเทศศาสตร
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เปนผูเสนอสถาบันละ ๑ คน
- สถา บั น การศึ กษา ที่ มี ก ารเรี ยนการสอนตั้ งแต ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปทางด า น
วิชาโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอสถาบันละ ๑ คน
- สมาคมวิชาชีพหรือสมาคมผูประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เปนผูเสนอสถาบันละ ๑ คน

๕

- สมาคมวิชาชีพหรือสมาคมผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
เปนผูเสนอสถาบันละ ๑ คน
- สภาทนายความ สภาองค ก รพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน สภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภท
สหพั น ธ อ งค ก รผู บ ริ โ ภค สถาบั น สิ่ ง แวดล อ มไทย กองทุ น สนั บ สนุ น สุ ข ภาพที มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล
เปนผูเสนอสถาบันละ ๑ คน (ภาคประชาชน)
- ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนผูเสนอหนวยงานละ ๑ คน
หลังจากนั้นใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือ
จํานวนสองเทา(๒๖ คน) ของจํานวนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) หลังจากนั้นใหสงรายชื่อใหวุฒิสภาคัดเลือกเหลือ ๑๓ คน และใหวุฒิสภา
สงรายชื่อบุคคลที่สมควรเปนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสช.) แกนายกรัฐมนตรีใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
๒. ควรเพิ่ ม มาตรการเพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน อั น เนื่ อ งมาจากการ
ประกอบกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น และกิจ การสื ่อ สาธารณะอื ่น ที ่มุ ง เนน การสื ่อ สาร
ไปยังประชาชนโดยทั่วไป
๓. ควรเพิ่มมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการสื่อสาธารณะอื่นที่
มุงเนนการสื่อสารไปยังประชาชนโดยทั่วไป
๔. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) บุคคลที่จะมาเปนกรรมการตรวจสอบควรเปน
บุคคลภายนอกที่มีความรูความชํานาญโดยอาจคัด เลือกจากองคกรหรือหนวยงานภาคประชาชนหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
๕. ให ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสช.) มีหนาที่สนับสนุนใหผูประกอบการวิทยุชุมนไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระเสียง
และกิจการโทรทัศนในรูปแบบการใชเครื่องสงวิทยุกําลังต่ํา ที่ไมกอใหเกิดการรบกวนการสงวิทยุของ
ผูประกอบการรายอื่น เพื่อการเผยแพรขาวสารและเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน และ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขโดยไมแสวงหากําไรทางธุรกิจ
- หลังนั้นที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ในการพิจารศึกษารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยไดดังนี้
๑. ที่มาของคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ที่ประชุมไดมีมติใหตราไวในรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ....
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โดยใหสมาคมหรือองคกรหรือหนวยงานหรือสถาบันใดๆที่มีหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด
เปนคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสช.) โดยอัตโนมัติ โดยอาจเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
(ไทยพีบีเอส) ทั้งนี้ที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะทํางานไปทําการพิจารณาศึกษาและนําเสนอ
ตอที่ประชุมในการประชุมคราวตอไป
๒. กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ภายหลังจากที่ไดบุคคลซึ่งเปนกรรมการสรรหาแลว
ใหกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อหรือรับสมัครบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ
ซึ่งสมควรไดรบั การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) หลังจากนัน้ ใหกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวใหเหลือจํานวนสองเทาของคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) และใหสงรายชื่อบุคคลที่กรรมการ
สรรหาคัดเลือกแลวแกวุฒิสภาเพื่อคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ทั้งนี้ที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหคณะทํางานไปทําการพิจารณาศึกษาและนําเสนอตอที่ประชุมในการประชุมคราวตอไป
๓. ควรเพิ่มสัดสวนกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.)ใหครอบคลุมทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหไดคณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสช.) ที่มีความรูความสามารถและมีความเชีย่ วชาญอยางแทจริง
๔. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ควรใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นโดยอาจเปนรูปแบบของสมาคมหรือองคกรตางๆ อีกทั้งยังเปนการควบคุม
ใหสื่อตางๆปฏิบัติหนาที่โดยตั้งอยูบนจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมครั้งตอไปในวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา
นายวุฒิชัย ลีละสุนทเลิศ นิติกร ๓
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
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