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ระเบียบสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โดยวิธีการสรรหา 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
เลขาธิการวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  โดยวิธีการสรรหา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สมาคมวิชาชีพ”  หมายความว่า  สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

หรือด้านกิจการโทรคมนาคม  ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักเก่ียวข้องกับวิชาชีพ  และมีสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในด้านนั้น ๆ  
แล้วแต่กรณี  รวมทั้ง  ต้องเป็นสมาคมที่มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนในระดับ
ปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  ส่ือสารมวลชน  สาขาวิชาเก่ียวกับโทรคมนาคม  
สาขาวิชานิติศาสตร์  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  หรือการส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน  หรือมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม  
และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  รวมทั้ง  ต้องเป็นองค์กรที่มีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์   

ข้อ ๔ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ 
การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการให้ทราบเป็นการทั่วไปโดยวิธีผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ส่ือสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 
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ข้อ ๕ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการให้เป็นไปตามแบบ  สวค.  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาชีพ  

สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๗ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาดสองนิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี 
นับถึงวันสมัคร  จํานวนสองรูป  โดยรูปหนึ่งให้ติดในช่องที่กําหนดไว้ในใบสมัคร  อีกรูปหนึ่งให้เขียนชื่อ
และนามสกุลของผู้สมัครไว้ด้านหลังรูป 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืน 
ซ่ึงทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 

(๓) เอกสารและหลักฐานที่แสดงผลงานหรือความรู้  และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ 
ในด้านหนึ่งด้านใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ผู้สมัคร
ระบุไว้ในใบสมัคร  จํานวนสิบแปดชุด 

(๔) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร  ในเรื่องนโยบาย  เป้าหมาย  หรือแนวทางการใช้
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จํานวน 
ไม่เกินห้าหน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน  A4  จํานวนสิบแปดชุด 

เอกสารตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาความถูกต้องด้วย 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่าแปดคน  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๐ ก่อนการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร  ให้กรรมการสรรหาทุกคนกรอกแบบแสดง
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานว่ามีกรณีตามมาตรา  ๑๓  หรือมีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  หรือไม่  หากกรรมการสรรหาคนใดมีกรณีตามมาตรา  ๑๓  
หรือมีเหตุตามมาตรา  ๑๖  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาได้มีมติว่า  ไม่มีอํานาจในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัคร  กรรมการสรรหาคนนั้นไม่มีสิทธิลงมติคัดเลือกผู้สมัคร   

ข้อ ๑๑ การคัดเลือกผู้สมัครให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้   
(๑) การคัดเลือกผู้สมัครให้ใชว้ิธีการลงคะแนนลับ  โดยใช้บัตรลงคะแนนที่สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจัดทําขึ้น   
(๒) กรรมการสรรหาแต่ละคนสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนสองเท่าของจํานวน

กรรมการที่ต้องการ  โดยทําเครื่องหมายกากบาทหน้ารายชื่อผู้สมัครที่ประสงค์จะเลือก  ผู้สมัครที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการที่ต้องการ  เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

(๓) กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับคัดเลือกเกินจํานวน 
สองเท่าของจํานวนกรรมการที่ต้องการ  ให้นํารายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันนั้นมาให้
กรรมการสรรหาแต่ละคนออกเสียงลงคะแนนเลือกใหม่จนกว่าจะมีผู้ได้รับคัดเลือกครบจํานวน   

(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาตั้งกรรมการสรรหาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนทําหน้าที่ตรวจนับ
คะแนน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกประเภทใดมีเป็นจํานวนมาก  
คณะกรรมการสรรหาอาจลงมติคัดเลือกผู้สมัครประเภทนั้นให้เหลือจํานวนสี่เท่าของจํานวนกรรมการ 
ที่ประสงค์จะคัดเลือกก่อนก็ได้  ในกรณีนี้ให้นําวิธีลงคะแนนตาม  (๑)  ถึง  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้คัดเลอืกบุคคลตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้เป็นที่สุด  ทั้งนี้   
การดําเนินการคัดเลือกดังกล่าวต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้ประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔   

ข้อ ๑๓ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย  และเม่ือคณะกรรมการสรรหาได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
นรรัตน์  พิมเสน 
เลขาธิการวุฒิสภา 


