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ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  กรณีประชาชนยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการยื่นคําร้องของประชาชนผู้ใช้บริการซ่ึงได้รับผลกระทบจากการกระทําของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  จํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนที่เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา  
เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
พน้จากตําแหน่งทั้งคณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์  กรณีประชาชนยื่นคําร้อง   
ต่อประธานวุฒิสภา  เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กสทช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ประชาชนผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจากการให้บริการของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และเป็น 
ผู้ลงทะเบียนหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับผู้ให้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง
บุคคลทั่วไปที่รับชมและรับฟังรายการผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์   

ข้อ ๔ การเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้  กสทช.  พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  
เพราะเหตุที่  กสทช.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีประชาชนผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว  จํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนเข้าชื่อร้องขอ  และ  กสทช.  
ที่ถูกร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  จะต้องดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที่ยื่นคําร้องด้วย 
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ข้อ ๕ การเข้าชื่อร้องขอตามข้อ  ๔  ต้องมีประชาชนผู้ใช้บริการซ่ึงได้รับผลกระทบจากการที่  
กสทช.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพตามคําร้องนั้นเป็นผู้ริเริ่มรวบรวม
รายชื่อจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยคนมาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา  ตามแบบหนังสือแสดงตนเป็นผู้ริเริ่ม
รวบรวมรายช่ือประชาชนผู้ใช้บริการ  (แบบ  พ.ต.  ๑)  ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดเพื่อดําเนินการ
จัดทําคําร้องและรับรองลายมือชื่อของประชาชนผู้ใช้บริการที่เข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน   
และต้องยื่นคําร้องดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ
ไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 

ข้อ ๖ คําร้องให้วุฒิสภามีมติให้  กสทช.  พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  
ต้องทําเป็นหนังสือ  ตามแบบประชาชนผู้ใช้บริการซ่ึงได้รับผลจากการกระทําตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  
(แบบ  พ.ต.  ๒)  ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  และชื่อสกุล  กรณีที่มีการเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุล  ให้แนบสําเนาหลักฐานที่เก่ียวข้อง
และต้องรับรองสําเนาด้วย 

(๒) อายุ   
(๓) ที่อยู่  ต้องระบุให้เพียงพอที่จะสามารถติดต่อได้ 
(๔) หมายเลขประจําตัวประชาชน   
(๕) สําเนาบัตรที่แนบมากับคําร้อง  ต้องเป็นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัว

ประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้   
โดยสําเนาบัตรดังกล่าวต้องชัดเจนและต้องรับรองสําเนาด้วย 

(๖) ประชาชนผู้ใช้บริการผู้ร้องขอต้องลงลายมือชื่อของตน  กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ
ต้องมีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  พยานต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
โดยสําเนาบัตรดังกล่าวต้องชัดเจนและต้องรับรองสําเนาด้วย 

ในกรณีประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้ร้องมีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์  จะต้องแนบหนังสือ 
ให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้เข้าชื่อร้องขอของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง  แล้วแต่กรณี 
มาแสดงด้วย 

(๗) ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ลงลายมือชื่อ  ซ่ึงต้องอยู่ระหว่างวันที่ผู้ริเริ่มมาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา  
จนถึงวันที่ผู้ริเริ่มได้นําคําร้องมายื่นต่อประธานวุฒิสภา 

(๘) ระบุพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  กสทช.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่วุฒิสภา 
จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

(๙) ระบุผลกระทบที่ได้รับจากการกระทําของ  กสทช.  ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการ 
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(๑๐) สําเนาเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  อันแสดงถึงการเป็นผู้ลงทะเบียนหรือมีข้อสัญญา 
การใช้บริการโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม   

ข้อ ๗ กรณีที่ประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อตามข้อ  ๕  ไม่สามารถยื่นคําร้องต่อ
ประธานวุฒิสภาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธาน
วุฒิสภา  ให้ประธานวุฒิสภาจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  และแจ้งให้ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อทราบ 

ข้อ ๘ เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องแล้ว  ให้ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องให้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบว่าคําร้องถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  
หรือไม่   

การตรวจสอบสถานะและจํานวนของประชาชนผู้ใช้บริการที่เข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง 
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งรายชื่อและหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อร้องขอไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 

เม่ือได้รับผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย  และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่า 
คําร้องถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แล้ว  ให้รายงานผลการตรวจสอบคําร้องต่อ
ประธานวุฒิสภา 

เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานผลการตรวจสอบคําร้องตามวรรคสามแล้วให้ประธานวุฒิสภา
พิจารณาว่าคําร้องถูกต้องและครบถ้วน  หรือไม่   

ข้อ ๙ กรณีที่ประธานวุฒิสภาเห็นว่าคําร้องไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ประธานวุฒิสภา
แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา 

หากประชาชนผู้ใช้บริการที่ เป็นผู้ริ เริ่มรวบรวมรายชื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการต่อไปตามข้อ  ๘   

เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วประชาชน
ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อมิได้ดําเนินการแก้ไขคําร้องให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้คําร้อง
ดังกล่าวเป็นอันตกไป  และให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อทราบ 

ข้อ ๑๐ กรณีที่ประธานวุฒิสภา  เห็นว่าคําร้องถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ประธานวุฒิสภา
เสนอเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติให้  กสทช.   พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ตามมาตรา  ๒๒   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
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ข้อ ๑๑ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร 

ประธานวุฒิสภา 


