
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  นาฬิกา 

เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา  
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเร่ือง 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านร่วมบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จ 
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ของวุฒิสภา ในวันพุธที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  
 ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ (นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร) เสนอญัตติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๗ 
เร่ืองอื่นๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณา
สอบข้อเท็จจริงตามคําร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๗ ในการนี้ ได้มีสมาชิกฯ (นายอนุรักษ์  นิยมเวช) ได้
เสนอญัตติให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๔๕ วัน ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ เลือกกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา ๑๗    
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เสนอรายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญฯ ในส่วนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผย หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมลับ ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐๘ เพื่อพิจารณารายงานฯ ในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นรายงานลับ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง เม่ือประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ เสนอรายงาน และได้มีสมาชิกฯ อภิปราย
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมโดยเปิดเผย และที่ประชุมได้ลงมติ
เลือก ผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับด้วยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน  
จํานวน ๑๑ คน ผลการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในแต่ละด้าน ดังนี้  

(โปรดพลิก) 



 
- ๒ - 

 ๑. ด้านกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๖ (๑) จํานวน ๑ คน คือ พลอากาศเอก 
ธเรศ  ปุณศรี และด้านกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๖ (๑) จํานวน ๑ คน คือ พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ 
 ๒. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๖ (๒) จํานวน ๒ คน คือ พันเอก เศรษฐพงค์  
มะลิสุวรรณ และพันเอก นที  ศุกลรัตน์ 
 ๓. ด้านกฎหมาย ตามมาตรา ๖ (๓) จํานวน ๒ คน คือ นายสุทธิพล  ทวีชัยการ    
และ พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า และด้านเศรษฐศาสตร์ ตามมาตรา ๖ (๓)  จํานวน ๒ คน คือ 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
 ๔. ด้านการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๖ (๔) 
จํานวน ๑ คน คือ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ และด้านการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๖ (๔) 
จํานวน ๑ คน  คือ นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  
 ๕. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม ตามมาตรา ๖ (๕) จํานวน ๑ คน 
คือ พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  
 จึงถือว่าบุคคลดังกล่าวจํานวน ๑๑ คนนี้ เป็นผู้ได้รับเลือกจากวุฒิสภาให้เป็น
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานวุฒิสภา    
จะได้นํารายชื่อดังกล่าวแจ้งไปยังผู้ได้รับเลือกทราบตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง และแจ้งผลดังกล่าว   
ให้สํานักงานคณะกรรมการ กสทช. เพื่อดําเนินการเลือกประธานและรองประธาน ๒ คน ตามมาตรา ๑๗ 
วรรคสาม เพื่อแจ้งผลให้นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ต่อไป 
  
             เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  นาฬิกา 

           
           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

                       เลขาธิการวุฒิสภา   

 

 

 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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