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ระเบียบสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือก 

เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  เลขาธิการวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็น

กรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองจากสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนไว้ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“สมาคมวิชาชีพ”  หมายความว่า  สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
หรือด้านกิจการโทรคมนาคม  ที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี   
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวข้องกับวิชาชีพ  และมีสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในด้านนั้น ๆ  
แล้วแต่กรณี  รวมทั้ง  ต้องเป็นสมาคมที่มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

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

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  หรือการส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน  หรือมีวัตถุประสงค์หลกัในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม  
และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  รวมทั้ง  ต้องเป็นองค์กรที่มีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์   
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ข้อ ๔ เม่ือมีเหตุที่ต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ส่ือสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยเจ็ดวัน
ติดต่อกัน  และให้สมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว   
และประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๐  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีสิทธิเสนอชื่อ 
พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามแบบ  สวส.  ท้ายระเบียบนี้  
ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  สมาคมวิชาชีพ  
สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนละสองคนพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาดสองนิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี 
นับถึงวันได้รับการเสนอชื่อ  จํานวนสองรูป  โดยรูปหนึ่งให้ติดในช่องที่กําหนดไว้ในแบบ  สวส.  อีกรูปหนึ่ง
ให้เขียนชื่อและนามสกุลของผู้ได้รับการเสนอชื่อไว้ด้านหลังรูป 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืน 
ซ่ึงทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ   

(๓) เอกสารและหลักฐานที่แสดงผลงานหรือความรู้  และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ 
ในด้านหนึ่งด้านใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อระบุไว้ในแบบเสนอชื่อ 

(๔) หนังสือรับรองจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่แสดงว่าผู้ได้รับ
การเสนอชื่อไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
หรือกิจการโทรคมนาคมในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการเสนอชื่อ 

(๕) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ในเรื่องนโยบาย  เป้าหมาย  หรือแนวทาง
การใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
จํานวนไม่เกินห้าหน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน  A4   

เอกสารตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรองสําเนาความถูกต้องด้วย 
ข้อ ๕ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ ได้ รับการเสนอชื่อตามที่ บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  
ให้แจ้งสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนซึ่งเสนอชื่อบุคคลนั้นดําเนินการเสนอชื่อใหม่
ภายในสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งไปยังสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กร
เอกชนนั้น  และเม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  หากสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนนั้น
ไม่เสนอชื่อ  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ 
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เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือตามข้อ  ๔  แล้วแต่กรณีแล้ว   
หากผู้ได้รับการเสนอชื่อตาย  หรือยกเลิกหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ  หรือขาดคุณสมบัติไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการต่อไป  โดยจะไม่ดําเนินการให้มีการเสนอชื่อใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๖ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแล้ว  หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า 
สองเท่าของจํานวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ
ออกไปอีกไม่เกินสามสบิวันนับแต่วันที่ครบกําหนดตามข้อ  ๔ 

เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าที่กําหนด 
ในวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม   
และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พิจารณาดําเนินการร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้ครบในแต่ละประเภทตามจํานวนที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง  โดยวิธีการเสนอชื่อให้นําความในข้อ  ๔  มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาชีพ  
สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนทั้งหมดมาประชุมร่วมกันเพื่อลงคะแนนคัดเลือกกันเอง  ดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสองคน  โดยแยกเป็นด้านกิจการกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน  และด้านกิจการโทรทัศน์จํานวนหนึ่งคน   

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษา  ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  
หรือสื่อสารมวลชน  คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสองคน  โดยแยกเป็น 
ด้านกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคน  และด้านกิจการโทรทัศน์จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาชีพด้านกิจการโทรคมนาคมคัดเลือกกันเองให้เหลือ 
ผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสองคน   

(๔) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาเก่ียวกับโทรคมนาคมคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสองคน   

(๕) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์คัดเลือกกันเองให้เหลือ 
ผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสี่คน   

(๖) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คัดเลือกกันเอง 
ให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสี่คน 
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(๗) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้บริโภค  หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควร 
เป็นกรรมการ  จํานวนสี่คน  โดยแยกเป็นด้านการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
จํานวนสองคน  และด้านการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมจํานวนสองคน   

(๘) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  
หรือการพัฒนาสังคมคัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจํานวนสองคน 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งทราบ 
วันประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชมุ 

ข้อ ๘ ในการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกันเองของแต่ละสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรเอกชน  ตามข้อ  ๗  ให้ดําเนินการ  ดังนี้    

(๑) ลงคะแนนโดยวิธีการลงคะแนนลับ  โดยใช้บัตรลงคะแนนที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดทําขึ้น 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ไม่เกินจํานวน 
ที่ต้องการในประเภทที่ตนได้รับการเสนอชื่อ  โดยทําเครื่องหมายกากบาทหน้ารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่ประสงค์จะเลือก  ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนที่ต้องการ  เป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

(๓) กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับคัดเลือกเกินจํานวน 
ที่ต้องการ  ให้นํารายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันนั้นมาให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกใหม่จนกว่าจะมีผู้ได้รับคัดเลือกครบจํานวนที่ต้องการ 

(๔) ให้ที่ประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อของแต่ละสมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กร
เอกชนตั้งกรรมการตรวจนับคะแนนโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนจากผู้ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ใน 
ที่ประชุมนั้น 

(๕) กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเก่ียวกับการนับคะแนน  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ 
ตรวจนับคะแนน  และให้ถือว่าคําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นที่สุด 

ข้อ ๙ กรณีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองไม่ครบทุกคน   
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเองในสมาคมวิชาชีพ  
สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชนนั้นใหม่แล้วแต่กรณีภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุมครั้งแรก   
ในกรณีนี้  หากผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคนอีก  ให้ดําเนินการคัดเลือกกันเอง 
ต่อไปได้  โดยไม่ถือเป็นเหตุให้การดําเนินการคัดเลือกกันเองตามระเบียบนี้ต้องเสียไป  ทั้งนี้  ผู้ได้รับ
คัดเลือกต้องอยู่ในที่ประชุมและการดําเนินการคัดเลือกกันเองดังกล่าวต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศให้สมาคมวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรเอกชน 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
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ข้อ ๑๐ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้วินิจฉัย  
และให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

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


