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คดีหมายเลขแดงท่ี อ.271/2549 คดีหมายเลขด าท่ี อ.6/2549 
 
 
ช่ือผู้ฟ้องคดี 
นายประมทุ สตูะบุตร  
 
ช่ือผู้ถกูฟ้องคดี 
ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีที ่1 คณะกรรมการสรรหากรรมการกจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน์แหง่ชาต ิที ่2  
 
เร่ืองตามกรณีข้อพิพาท 
คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย (อทุธรณ์
ค าพพิากษา)  
 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 (มาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 40 และมาตรา 276)  
พ.ร.บ. ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 (มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 49 วรรคสอง และมาตรา 
59)  
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (มาตรา 12 มาตรา 16 และมาตรา 19)  
พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.
2543 มาตรา 77 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 วรรคหนึ่ง 
พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลปกครองฯ (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1))  
พ.ร.ฎ. แกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าที ่ของสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ปรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (มาตรา 126)  
 
การทีวุ่ฒสิภาใชอ้ านาจตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบักจิการวทิยกุระจายเสยี 
วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มมีตเิลอืกผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอรายชือ่จากคณะกรรมการสรรหา 
เพือ่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แหง่ชาต ิ(กสช.) นัน้ มใิชเ่ป็นการใชอ้ านาจใน
ฐานะองคก์รนิตบิญัญตั ิและมใิชเ่ป็นการใชอ้ านาจตามรฐัธรรมนูญในฐานะองคก์รตามรฐัธรรมนูญ วุฒสิภาในฐานะที่
ใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวจงึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แหง่ พ.ร.บ. จดัตัง้ศาล
ปกครองฯ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการสรรหา กสช. ทีวุ่ฒสิภามมีตแิลว้ จงึเป็นคดปีกครองที่
อยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2540 ประกอบกบัมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง่ พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลปกครองฯ แม ้พ.ร.บ. องคก์รจดัสรร
คลื่นความถีแ่ละก ากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (4) จะก าหนดใหผู้แ้ทนกลุ่มองคก์รเอกชนองคก์รละหนึ่งคน คดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืสีค่นเป็นกรรมการ กสช. 
ซึง่เมือ่ท าการคดัเลอืกแลว้ ผูแ้ทนกลุ่มองคก์รเอกชนจะหมดภาระหน้าทีแ่ละไมม่นีิตสิมัพนัธก์บัผูแ้ทนองคก์รเอกชน
ทีค่ดัเลอืกตนเองเป็นกรรมการสรรหา กสช. ต่อไปอกีต็าม แต่ในเบือ้งตน้ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการสรรหา กสช. 

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒ 
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จะตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นผูแ้ทนองคก์รเอกชนทีส่่งตนเองเขา้สมคัร หากองคก์รยกเลกิหรอืยุตคิวามเป็นผูแ้ทนของ
บุคคลทีส่ง่ไปคดัเลอืก ความเป็นผูแ้ทนของบุคคลดงักล่าวยอ่มหมดไปดว้ย ดงันัน้ เมือ่ปรากฏว่านาย ส. ผูแ้ทนสภา
สงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหา กสช. พน้สภาพ
ความเป็นผูแ้ทนสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ ไปแลว้ จงึตอ้งถอืว่า พน้จากการเป็นกรรมการสรรหา กสช. ดว้ย และการที ่
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ทราบว่านาย ส. พน้สภาพความเป็นผูแ้ทนสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ แลว้ แต่มไิดม้กีารจดัใหผู้แ้ทน
กลุ่มองคก์รเอกชนคดัเลอืกกรรมการสรรหา กสช. แทนนาย ส. กรรมการสรรหา กสช. ในกลุ่มผูแ้ทนองคก์รเอกชน
จงึไมค่รบองคป์ระกอบตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แหง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว เป็นเหตุให ้(ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2) ไม่
ครบองคป์ระกอบตามทีก่ฎหมายก าหนด ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 จงึไมม่อี านาจออกค าสัง่ทางปกครองไดต้ามมาตรา 12 
แหง่ พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท าใหป้ระกาศของ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1) ซึง่ประกาศรายชือ่
คณะกรรมการสรรหา กสช. ฉบบัลงวนัที ่9 กรกฎาคม และฉบบัลงวนัที ่6 สงิหาคม 2547 ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
โดยทีม่าตรา 10 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกบัมาตรา 7 แหง่ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบักจิการ
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 บญัญตัใิหค้ณะกรรมการสรรหา กสช. 
พจิารณาคดัเลอืก กสช. จากบคุคลซึง่มคีวามรูห้รอืมคีวามเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์ในกจิการกระจายเสยี 
กจิการโทรทศัน์ เทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกจิ ความมัน่คง กฎหมายมหาชน 
หรอืกจิการทอ้งถิน่ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ดงันัน้ การพจิารณาตอ้งถอื
ความรูค้วามเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ดา้นต่างๆ เป็นตวัตัง้และเสรมิดว้ยการทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ดา้นต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ เชน่ 
ดา้นการศกึษา ยอ่มหมายถงึความรูค้วามเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ดา้นการศกึษา และดา้น
เศรษฐกจิ แต่การเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษากบัการเป็นผูส้อนวชิาเฉพาะดา้นในสถานศกึษานัน้ ไมเ่หมอืนกนั 
แมร้องศาสตราจารย ์พ. จะส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกดา้นนิเทศศาสตรแ์ละสอนในสถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาดว้ยกต็าม กเ็ป็นคนละเรือ่งกบัการเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา และแมน้าย ว. จะประสบ
ความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิ กเ็ป็นคนละเรือ่งกบัการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์
ดา้นเศรษฐกจิ ดงันัน้ การทีค่ณะกรรมการสรรหา กสช. (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 ) พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทัง้สอง ซึง่มี
คณุสมบตัไิมต่รงกบัทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้เป็นบุคคลทีส่มควรเสนอรายชือ่เป็น กสช. ต่อวฒุสิภาตามประกาศลงวนัที ่
28 มกราคม 2548 จงึเป็นการกระท าทีไ่มถู่กตอ้งตามกฎหมาย  

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
องคค์ณะ 
นายพรีะพล เชาวน์ศริ ินายหสัวุฒ ิวฑิติวริยิกลุ นายชาญชยั แสวงศกัดิ ์นายจรญู อนิทจาร นายไพบลูย ์ เสยีงกอ้ง  
 
ตลุาการเจ้าของส านวน 
นายพรีะพล เชาวน์ศริ ิ
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ศาล ปค. ชีก้ก.สรรหา "มิชอบ" ล้มกระดาน "กสช."  

มติชนรายวนั วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 10120 

"วิษณ"ุแนะไมต้่องย่ืนอทุธรณ์ "พิเชียร"โอดชาวบ้านเสียโอกาส 

ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้กระบวนการสรรหา กสช.ทัง้หมดเป็นโมฆะ เหตอุงค์ประกอบกรรมการสรรหาไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้การคดัเลือก 14 ผู้สมคัรและท่ีวฒิุสภาโหวตเหลือ 7 คนไมม่ีผล ต้องเร่ิมนบัหนึง่ใหม่ 

ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายนให้เพิกถอนประกาศของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี
(ผู้ถกูฟ้องท่ี 1) ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ(กสช.) 
และประกาศของคณะกรรมการสรรหา กสช.(ผู้ถกูฟ้องท่ี 2) ท่ีคดัเลือกผู้สมคัร 14 คน เป็นบคุคลท่ีสมควรได้รับการ
เสนอช่ือเป็น กสช. ทัง้นี ้ตัง้แตล่งวนัท่ีในประเทศแตล่ะฉบบัเป็นต้นไป โดยถือเสมือนวา่ ผู้ ได้รับการคดัเลือกทัง้ 14 คน 
ไมเ่คยได้รับการคดัเลือกและเสนอตอ่วฒิุสภา เพ่ือมีมติเลือก เป็น กสช. 

ทัง้นี ้ค าพิพากษาดงักลา่วสืบเน่ืองจากนายประมทุ สตูะบตุร ผู้สมคัรเป็น กสช.ได้ย่ืนฟ้องส านกังานปลดันายกรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการสรรหา กสช.วา่ กระบวนการสรรหา กสช.ไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกลา่วหาวา่ ส านกังานปลดัออก
ประกาศเร่ือง คณะกรรมการสรรหา กสช.ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 และวนัท่ี 6 สิงหาคม 2547 โดยไมช่อบด้วย
กฎหมาย และคณะกรรมการสรรหา กสช. ได้มีมติและประกาศ ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2548 คดัเลือกผู้สมคัรจ านวน 14 
คน เป็นบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็น กสช. โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นวา่ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กสช.ประกาศของส านกัปลดัฯท่ีระบวุา่ 
นายสมพร เทพสิทธา ซึง่ยงัมีฐานะเป็นกรรมการสรรหา กสช. เป็นผู้แทนของสภายวุพทุธิกสมาคมแห่งชาติ ซึง่ตาม 
พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ก าหนดให้
องค์กรเอกชนสง่ผู้แทนเข้ามาคดัเลือกเป็นกรรมการสรรหาได้องค์กรละหนึง่คนเท่านัน้ 

แตป่รากฏวา่ เม่ือนายสมพรได้พ้นจากการเป็นรองประธานสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

(ซึง่เป็นผู้สง่นายสมพรเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการสรรหาในครัง้แรก และได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการสรรหา 
กสช.และไมย่อมลาออกจากต าแหน่ง หลงัจากท่ีศาลปกครองสงูสดุมีค าพิพากษาวา่ กระบวนการสรรหา กสช.ครัง้แรก
ไมช่อบด้วยกฎหมาย) กลบัมีการกลา่วอ้างว่า นายสมพรเป็นผู้แทนสภายวุพทุธิกสมาคมแห่งชาติ แทน ทัง้ๆ ท่ีสภายวุ
พทุธิกสมาคมได้สง่บคุคลอื่นเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการสรรหา กสช.ในครัง้ท่ี 2 ด้วย ดงันัน้ องค์ประกอบของ
กรรมการสรรหา กสช.จงึไมช่อบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนัน้ศาลปกครองยงัพิจารณาแล้วเห็นวา่ การท่ี พล.อ.สนุทร โสภณศริิ กรรมการสรรหาอีกคนหนึง่ซึง่ศาล
ปกครองสงูสดุเคยมีค าพิพากษาวา่ มีสภาพร้ายแรงอนัอาจท าให้การสรรหา กสช.ไมเ่ป็นกลาง(เป็นกรรมการบริษัท
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เดียวกนั) ในการสรรหา กสช.ครัง้แรกในกรณีท่ีลงมติเลือก รศ.สพุตัรา สภุาพ และ พล.อ.ธงชยั เกือ้สกลุเป็น กสช. ซึง่
ในการสรรหาครัง้นี ้พล.อ.สนุทรยงัคงลงมติเลือก รศ.สพุตัรา และ พล.อ.ธงชยั ย่อมสง่ผลให้การพิจารณาทางปกครอง
ของ กสช. ไมช่อบด้วยกฎหมายด้วย 

อย่างไรก็ตาม องค์คณะพิจารณาคดีประกอบด้วย นายประวิตร บญุเทียม ตลุาการหวัหน้าคณะในศาลปกครองกลาง 
และนายณฐั รัฐอมฤต และนายสมศกัด์ิ ตณัฑเลขานัน้ มีคะแนนเสียงไมเ่ป็นเอกฉนัท์โดยนายประวิตร มีความเห็นแย้ง
วา่ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กสช.รวมทัง้มติและประกาศของคณะกรรมการสรรหาท่ีคดัเลือกผู้สมคัร 14 
คนชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ยกฟ้อง 

ส าหรับรายช่ือผู้สมคัรท่ีได้รับการสรรหา 14 คน ซึง่ถกูศาลปกครองกลางเพิกถอน ประกอบด้วย 1.นายพิเชียร 
อ านาจวรประเสริฐ 2.พล.อ.ธงชยั เกือ้สกลุ 3.นายบญุเลิศ ศภุดิลก 4.นายสพุงษ์ ลิม้ธนากลุ 5.นายพนา ทองมีอาคม 6.
นางสพุตัรา สภุาพ 7.นางโสภา ชพิูกลุชยั ชปีลมนัน์ 8.นายชัน้ พลูสมบตัิ 9.นายปรมะ สตะเวทิน 10.นายรณรงค์ นพ
คณุ 11.นายวรเดช อมรวรพิพฒัน์ 12.นายวินิจ สรุพงษ์ชยั 13.นายสมบตัิ ภู่กาญจน์ 14.นายสริุนทร์ แปลงประสพโชค 
ซึง่วฒิุสภาเลือกเหลือ 7 คน คือ 1.นายพิเชียร 2.พล.อ.ธงชยั 3.นายบญุเลิศ 4.นายสพุงษ์ 5.นายพนา 6.นางสพุตัรา 7.
นางโสภา 

สว่นกรรมการสรรหา 17 คน ประกอบด้วย ตวัแทนภาครัฐ ได้แก่ 1.นายก าพล แก้วทน หวัหน้าผู้ตรวจราชการแผน่ดนิ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 2.พล.อ.ศิริชยั ธญัญศิริ รองผู้บญัชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม 3.นายวีระศกัด์ิ วงศ์สมบติั 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 4.นางสาวจีรภา จิตแสวง ท่ีปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) 5.พล.อ.วินยั ภทัทิยะกลุ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ตวัแทนนกัวิชาการ ได้แก 1.นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 2.นายอนสุรณ์ ศรี
แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 3.นายวิทยาธร ท่อแก้ว คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
4.นางสาวรัชนี วงศ์สมุิตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

ตวัแทนสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ 1.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ สมาคมนกัแสดงโทรทศัน์ 2.พล.อ.สนุทร โสภณศริิ สมาคม
ผู้ประกอบการวิทยโุทรทศัน์ 3.นายฉตัรชยั เทียมทอง สมาคมนกัจดัรายการโทรทศัน์ 4.นายสมมาตร สถิตย์เสถียร 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยกุระจายเสียง รักษาดินแดน 

ตวัแทนองค์กรเอกชนท่ีศาลพิพากษาว่า องค์ประกอบไมค่รบ ได้แก่ 1.พล.ต.หญิง อษุณีย์ เกษมสนัต์ สมาคมสง่เสริม
เอกลกัษณ์ของชาติ 2.นายประสิทธ์ิ บตุรศรี ผู้แทนมลูนิธิอนสุรณ์หมอ่มงามจิตต์ บรุฉตัร 3.นายยงยทุธ์ ธนะปรุะ พทุธ
สมาคมแห่งประเทศไทย 4.นายสมพร เทพสทิธา อ้างเป็นตวัแทนสภายวุพทุธิกสมาคมแห่งชาติ 

ด้านนายพิเชียร อ านาจวรประเสริฐ วา่ท่ี กสช. ซึง่ได้รับการคดัเลือกเป็น 1 ใน 7 คนจากเสียงสว่นใหญ่ของวฒิุสภา 
กลา่ววา่ เพ่ิงรับทราบข่าวดงักลา่ว จงึต้องขอตรวจสอบรายละเอียดถงึค าสัง่ศาลปกครองกลางก่อน และต้องดดู้วยวา่
ค าสัง่ศาลปกครองกลางนี ้ ละเมิดอ านาจของวฒิุสภาและละเมิดอ านาจของค าสัง่ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี
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หรือไม ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค าตดัสินดงักลา่วมีเหตผุลและความชอบธรรมแคไ่หน และศาลปกครองกลางมีขอบเขต
อ านาจศาลเพียงใด ถ้ามาก้าวลว่งอ านาจอื่นก็ไมถ่กูต้อง 

"ดแูนวโน้มแล้วน่าจะอทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ท่ีผ่านมาถกูโจมตีอยู่ข้างเดียว ผมจะได้พดูอะไรหรือชีแ้จง
ข้อเท็จจริงออกไปบ้าง ความจริงน่าจะปลอ่ยให้มี กสช.ชดุแรกดีกวา่ เพราะรอมานานกวา่ 5 ปีแล้ว หากชดุนีท้ าไมด่ีก็
สามารถถอดถอนได้ การท าเช่นนีท้ าให้ประชาชนเสียโอกาส แตน่ายทนุได้ประโยชน์" นายพิเชียรกลา่ว 

ด้านนายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ ยงัไมไ่ด้น ารายช่ือ กสช.ขึน้ทลูเกล้าฯ ดงันัน้ต้องหยดุเอาไว้ สว่น
จะมีใครอทุธรณ์ไปยงัศาลปกครองสงูสดุหรือไม ่ ตนไมท่ราบ แตค่ิดวา่แม้จะมีการอทุธรณ์ก็ควรสรรหาไปพลางๆ ก่อน
แล้วคอ่ยมาดวูา่จะท าอย่างไร แตจ่ริงๆ แล้วคิดวา่ไมค่วรจะอทุธรณ์ 

"ในความเห็นของผมจะให้ค าแนะน าไปวา่ต้องหยดุแล้วย้อนกลบัไปด าเนินการสรรหาใหมท่ัง้กระบวนการ ซึง่คงใช้
เวลานานมาก ทางออกท่ีดีท่ีสดุท่ีรัฐบาลคิดมานานแล้วคือ ถ้าชกัช้ามากและกงัวลวา่การสรรหาใหมจ่ะเกิดขึน้อีกนาน 
ก็น่าจะแก้กฎหมายในบทเฉพาะกาลวา่ในระหวา่งท่ียงัไมม่ี กสช. ให้อ านาจตามมาตรา 80 ทัง้เร่ืองการจดัสรรคลืน่
ความถ่ี การออกใบอนญุาต และการตอ่ใบอนญุาตท่ีสงวนไว้เป็นอ านาจของ กสช. มาให้คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ท่ีเป็นแฝดมหศัจรรย์แทน เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูต้องการให้องค์กรอิสระเข้า
มาท าหน้าท่ีนี ้ จะได้พ้นข้อครหาวา่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงจดัการ สว่นอีกแนวคิดหนึง่คือแก้กฎหมายให้กรม
ประชาสมัพนัธ์เป็นผู้ด าเนินการแทน แตก่็ไมต่รงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู" นายวิษณกุลา่ว และวา่ ในวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน ตนจะเชิญนายรองพล เจริญพนัธ์ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี มาหารือแล้วท าหนงัสือชีแ้จงให้นายกฯ
รับทราบตอ่ไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ ในระหวา่งท่ีนายวิษณใุห้สมัภาษณ์อยู่นัน้ นายผดงุ ลิม้เจริญรัตน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
โทรศพัท์มาสอบถามถงึกระบวนการท่ีจะเดินหน้าตอ่ไป จากนัน้อีก 5 นาที พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ได้
โทรศพัท์มาสอบถามเร่ืองนีด้้วยตนเอง โดยใช้เวลาคยุกนัประมาณ 10 นาที 

ด้านนายเสรี สวุรรณภานนท์ ส.ว.กทม. กลา่ววา่ ค าวินิจฉยัดงักลา่วแสดงให้เห็นถงึความผิดพลาดอีกครัง้ของวฒิุสภา 
การตดัสินของศาลปกครองด้วยระยะเวลารวดเร็วถือเป็นเร่ืองดีเพราะหากน ารายช่ือกสช. 7 คนทลูเกล้าฯก็จะมีปัญหา
ตามมาเหมือนกรณีผู้วา่การส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน(ผู้วา่การ สตง.) สว่นความรับผิดชอบของวฒิุสภาตนเห็นวา่
ต้องน ารายช่ือมาดกูนัว่าใครลงมติอย่างไรบ้าง ทัง้นีป้ระธานวฒิุสภาก็มีสว่นเพราะไมพ่ยายามคดัท้ายหรือทดัทาน แต่
พยายามด าเนินการท่ามกลางข้อท้วงติงท่ียงัมีอยู่ 

"ท่ีผ่านมา ส.ว.ท างานผิดพลาดกนัมาตลอด คนท่ีตดัสินใจผิดๆ ไมฟั่งค าทกัท้วงใดๆ ก็ควรออกมาแสดงความ
รับผิดชอบ กรณีนีจ้ะเป็นตวัอย่าง และกรณีตอ่ไปอาจเป็นเร่ืองการเลือก ป.ป.ช.ท่ีมกีารท้วงติงแตก่็ยงัมีการเดินหน้า
เลือก" นายเสรีกลา่ว 
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นายการุณ ใสงาม ส.ว.บรีุรัมย์ กลา่ววา่ กลายเป็นการท าผิดซ า้แล้วซ า้อีก พวกท่ีลงคะแนนให้เดินหน้าก็ท าเป็นทองไมรู้่
ร้อน ไมแ่สดงออกซึง่ความรับผิดชอบ การเลือกองค์กรอิสระทัง้หลาย ตวัหลกัคือวฒิุสภา เม่ือวฒิุสภาขาดความเป็น
กลาง ขาดความเป็นอิสระ ดแูลแตผ่ลประโยชน์ มีการอปุถมัภ์จากฝ่ายอื่นๆ ความคิดอ่านก็มืดบอด กลายเป็นสภาโผ 
หรือสภาใบสัง่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ การลงมติเมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2548 วาระการเลือกกรรมการ กสช. มีการลงมติวา่จะให้
ด าเนินการเลือกหรือให้สง่เร่ืองคืนให้คณะกรรมการสรรหา โดยผลการลงมติปรากฏวา่ มีผู้ เห็นด้วยให้ด าเนินการเลือก 
122 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 35 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง 

 

 

 


