
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 

วันจันทรท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชุม  ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ กรรมการ 
๕. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 
๖. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท กรรมการ 
๙. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๑๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๒. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ปฏิบัติหนาท่ีผู อํานวยการกลุมงานประธาน

กรรมการและการประชุม 
๒. นางอรุณ วงศศิวะวิลาส ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นายขจรศักดิ์ ทานานนท ผูบริหารระดับตน  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางนภาพร เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางสาวกานตชนา เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
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๖. นางสาวจิรประภา สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๗. นางสาวสุภาวดี สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๘. นางสาวอภิชญามล วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นางสุพินญา จําป ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม 
๒. นายชัยยุทธ มังศรี ผูบริหารระดับตน กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นายโสรัจจ  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม 
   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 

ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : การมอบอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง : มท. 
 

เลขาธิการ กสทช. ไดเสนอเรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีปกครอง ใหท่ีประชุมพิจารณา เนื่องจากปจจุบัน อยูในระหวางดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี
ยาน ๒.๑ GHz ของ กสทช. โดยกําหนดใหมีการประมูลคลื่นความถ่ีดังกลาวในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
และปรากฏวาไดมีการนําเรื่องดังกลาวไปฟองคดีตอศาลปกครองจํานวน ๓ คดี ซ่ึงขณะนี้ท้ัง ๓ คดีอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองอันมี
มูลเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช.  กสท. หรือ กทค. ในกรณีท่ี
ศาลปกครองมีคําสั่งนัดไตสวนฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาการทุเลาการบังคับ หรือการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนมี
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คําพิพากษา หรือมีความจําเปนเรงดวนอ่ืน เปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เห็นควรนําเสนอเรื่อง
ดังกลาวใหท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม              ๑.  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง

อันมีมูลเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ 
กสทช.  กสท. หรือ กทค. ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําสั่งนัดไตสวนฉุกเฉิน
เพ่ือพิจารณาการทุเลาการบังคับ หรือการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนมีคํา
พิพากษา หรือมีความจําเปนเรงดวนอ่ืน เปนไปดวยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการการมอบอํานาจในการใหถอยคํา 
ชี้แจงขอเท็จจริง และดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนพิจารณาคดี
ปกครอง กรณีท่ีศาลปกครองมีคําสั่งนัดไตสวนฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาการทุเลา
การบังคับหรือการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาหรือมีความจําเปน
เรงดวนอ่ืน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ กรณีฟอง กสทช. เห็นชอบมอบอํานาจใหประธาน กสทช.  
๑.๒ กรณีฟอง กสท. เห็นชอบมอบอํานาจใหประธาน กสท. 
๑.๓ กรณีฟอง กทค. เห็นชอบมอบอํานาจใหประธาน กทค. 

 ท้ังนี้ ใหประธาน กสทช.  ประธาน กสท. และประธาน กทค. แลวแตกรณี มี
อํานาจมอบอํานาจชวง หรือมอบฉันทะใหกรรมการ กสทช. และหรือกรรมการ 
กสท. และหรือกรรมการ กทค. และหรือเลขาธิการ กสทช. และหรือพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. และหรือท่ีปรึกษา กสทช. เพ่ือดําเนินการกรณีดังกลาวได   
๒.  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ปรับปรุงแกไขรางคําสั่ง กสทช. เรื่อง การ

มอบอํานาจใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองแทนคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยให
เพ่ิมเติมขอความโดยอางฐานอํานาจตามกฎหมายมาตรา ๒๓ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๗ (๒๔) ในสวนท่ีเปนบทอาศัยอํานาจ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความชัดเจน
และครบถวน ตามความเห็นของ กสทช.สุทธิพลฯ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๘๒ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ขอใหบันทึกความเห็นในวาระนี้ ดังนี้ 
   “เลขาธิการ กสทช. รับทราบเรื่องการยื่นฟองคดีเก่ียวกับการประมูล

คลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz ตั้งแตวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตมิไดเตรียมการ
เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือแตงตั้งผูรับมอบอํานาจในการประชุม กสทช.   
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท้ังท่ีเปนกรณีเรงดวน   
แตตอมากลับเสนอวาระเรงดวนโดยอางการฟองคดีดังกลาว เพ่ือกําหนด
หลักการท่ัวไปในการแตงตั้งผูรับมอบอํานาจในคดีตางๆ ซ่ึงมิใชเรื่องเรงดวน 
เปนเหตุใหตองนัดประชุม กสทช. เปนกรณีพิเศษ จึงสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของเลขาธิการ กสทช. 



๔ 
 

  

   อยางไรก็ตาม แนวทางการแตงตั้งผูรับมอบอํานาจในคดีปกครอง        
ท่ีประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมอบอํานาจเฉพาะ กสทช. หรือท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ 
หรือเลขาธิการ กสทช. โดยมิไดครอบคลุมถึงพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
เนื่องจากเลขาธิการ กสทช. เปนผูแทนของสํานักงานฯ และมีอํานาจสั่ง
พนักงานใหเตรียมขอมูลหรือรวมจัดทําคําใหการอยูแลว ผมจึงมีความเห็นวา
การมอบอํานาจในกรณีศาลปกครองมีคําสั่งนัดไตสวนฉุกเฉินสมควรมอบ
อํานาจชวงลงไปถึงเพียงเลขาธิการ กสทช . หรือรองเลขาธิการ กสทช. 
ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวตามแนวทางเดิม มิใชการมอบอํานาจชวงลงถึง
ระดับพนักงาน หากเลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. อางวาไม
สามารถดําเนินการได ยอมสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเอง” 

 
    


	ผู้เข้าร่วมประชุม
	เจ้าหน้าที่การประชุม

