
 

แบบ สวต. 

ใบสมัคร 

เข้ารับการด าเนินการคัดเลอืกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ 

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจา้.......................................................................................................................................... 

เป็นบุคคลผู้ที่มีผลงานหรือมคีวามรู้  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน 

(โปรดระบุว่าเป็นผู้มีผลงานหรือมีความรู้  และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ

กจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓*) 

 

ตามมาตรา  ๗๐ (๑)  คือ  ด้านกจิการกระจายเสียง   ด้านกิจการโทรทัศน ์  

ตามมาตรา  ๗๐ (๒)  คือ     ด้านกจิการโทรคมนาคม  

ตามมาตรา  ๗๐ (๓)  คือ  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

ตามมาตรา  ๗๐ (๔)  คือ      ด้านการส่งเสรมิสิทธิและเสรภีาพของประชาชน 

 

 

 

                                                                                 
*
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง บัญญัตไิว้ว่า 

“มาตรา ๗๐ ให้มีคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

อ่ืนอีกจ านวนสี่คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง จ านวนหนึ่งคน และด้านกิจการ

โทรทัศน์ จ านวนหนึ่งคน 

(๒) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ดา้นกิจการโทรคมนาคม จ านวนหนึ่งคน 

(๓) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ดา้นการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวนหนึ่งคน 

(๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ดา้นการส่งเสรมิสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จ านวนหนึ่งคน” 

รูปถ่ายขนาด 

๒  นิ้ว 

 



 

แบบ สวต. 
 
- ๒ - 

๑.  ประวัติส่วนตัว 

   ๑.๑  ชื่อ – นามสกุล  (ระบุค าน าหน้าชื่อ) ................................................................................. .................. 

     หมายเลขประจ าตัวประชาชน    

    เกิดวันที ่.......…..... เดือน .................................... พ.ศ. ................... ปัจจุบันอายุ ………...... ป ี 

     สัญชาติ .......…............…...  

  ๑.๒  ชื่อบิดา .…………………..…….……………...  นามสกุล  ........................................................... ..................... 

     สัญชาติ.........................  อาชีพ.................................... 

  ๑.๓  ชื่อมารดา  …………………...…..……….…………  นามสกุล  ........................................................... ............... 

     สัญชาติ.........................  อาชีพ.................................................. 

    (กรณีบดิาและมารดาเป็นผู้มีสัญชาติอื่น  ให้ยื่นหลักฐานใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของบิดา 

    และมารดาหรือใบส าคัญที่แสดงว่าบิดาและมารดาได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

    ในขณะที่ผู้สมัครเกิด) 

   ๑.๔  สถานภาพ            โสด              สมรส                    หย่า                   หม้าย   

     ชื่อคูส่มรส  …………………...........…………………....  นามสกุล  ……………………………………………………………………… 

     เกิดวันที ่ …….………  เดือน  ……..…………....................  พ.ศ.  …………………....  ปัจจุบันอายุ  …………....  ป ี  

    สัญชาติ  ..........................................  อาชีพ  ……………….....………………..……............. 

     ชื่อบิดา (คูส่มรส)  …………………………..…………….  สัญชาติ  ……….………  อาชีพ  ……………………................. 

     ชื่อมารดา (คูส่มรส)  ………....…………….….........  สัญชาติ  ……………….  อาชีพ  ……………….……………………… 

    สถานที่ท างาน................................................................................................................................... 

    จ านวนบุตร  ……………..  คน   ชาย  ………...  คน   หญิง  …………  คน 

๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน  

    บ้านเลขที่ ...……..…......... หมู่ที ่......................... ตรอก / ซอย ........................................................... 

    ถนน .............…............ ต าบล / แขวง ....……....................  อ าเภอ /เขต ............................................ 

    จังหวัด ................................ รหัสไปรษณยี์ .……….................. โทรศัพท์  ………………………………............. 

    โทรสาร ......................……….....…..……………………  โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ………………………….………………………   

   สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก 

   สถานที่ท างาน / ที่บา้น /  เลขที ่........... หมู่ที ่.............. ตรอก / ซอย ................................................. 

ถนน  ………...…..……….………………….....………. ต าบล / แขวง  ……………………….…………….............................. 

อ าเภอ/เขต.............………………….........................  จังหวัด ..........................…...…………………….............. 

    รหัสไปรษณยี์ ........………...... โทรศัพท์ ................................  โทรสาร ......................……….....…..…… 

    โทรศัพท์เคลื่อนที่  ………………………….………………………    อีเมล์............................................................... 



 

แบบ สวต. 
 
- ๓ - 

๓. วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม/ดูงาน   

   ๓.๑   วุฒิการศึกษา  (โปรดระบุรายละเอยีดวุฒิการศึกษา  สถาบนัการศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

    ตั้งแต่ระดับปรญิญาตรขีึน้ไป) 

 ..………............................................................................................................................................... .......... 

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ..………............................................................................................................................. ............................

 ..……….........................................................................................................................................................  

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ..………........................................................................................................................................... ..............  

 ..………............................................................................................................. ............................................ 

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ๓.๒  การฝึกอบรม / ดูงาน  (โปรดระบุหลักสูตร  สถาบัน  และระยะเวลา) 

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ..……….........................................................................................................................................................

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ..………...................................................................................................................................... ...................  

 ..………........................................................................................................ .................................................  

 ..………............................................................................................................................. ............................  

 ..………............................................................................................................................................... ..........  

 ..………............................................................................................................................. ............................

 ..………............................................................................................................................. ............................   

 

๔. ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา (ให้ระบุเฉพาะต าแหน่งส าคัญ ๆ พร้อมระยะเวลาของการด ารง 

     ต าแหน่งนั้น) 

    ๔.๑  ประวัติการท างาน (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) 

    (๑) ............................................................................................................................. ..................... 

 ……………………………………………..................................................................................................... ...................    (๒)  ........................................................................................................................ ......................... 

    (๒) ............................................................................................................................. ..................... 

 ……………………………………………........................................................................................................................     (๔)  ........................................................................................................................ ............................. 

    (๓) .................................................................................................................................................. 

 ……………………………………………..................................................................................................... ...................  

    (๔) ............................................................................................................................. ..................... 

 …………………………………………….......................................................................................... .............................. 
 



 

แบบ สวต. 
 
- ๔ - 

   ๔.๒  ประวัติการเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรอืผู้ทรงคุณวฒุิที่ส าคัญ 

    (๑) ............................................................................................................................. ..................... 

 ……………………………………………........................................................................................................................    (๒)  ........................................................................................................................ ......................... 

    (๒) ............................................................................................................................. ..................... 

 …………………………………………….................................................................................. ......................................     (๔)  ........................................................................................................................ ............................. 

    (๓) .................................................................................................................................................. 

 ……………………………………………..................................................................................................... ...................  

    (๔) ............................................................................................................................. ..................... 

 ……………………………………………..................................................................................................... ................... 
     

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหนง่หรือประกอบอาชีพหรอืวิชาชีพ 

  ๕.๑  ปัจจุบันเป็นข้าราชการต าแหนง่ .........................................................  ระดับ  ………………………………….. 

    เงินเดือน  ....................................  บาท  สังกัด ……………………………..…………………………………………………… 

    โทรศัพท์  .....................……............. 

  ๕.๒  ปัจจุบันเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรอืเป็นกรรมการ อนุกรรมการ  หรอืที่ปรกึษาของรัฐวิสาหกจิหรอืของหน่วยงานของรัฐ   

     ต าแหนง่  ……………………………………………………………  ระดับ  ............................……..….............................. 

     เงินเดือน  …………………………………  บาท  หน่วยงาน  ............................................................................ 

       โทรศัพท์  ........……………………...…………............ 

  ๕.๓  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือเป็นพนักงาน  ผู้ถือหุ้น  หรือหุ้นส่วนในบริษัท  ห้างหุ้นส่วน  หรือนิติบุคคล 

    อื่นใด (โปรดระบุรายละเอียด) 

     ต าแหนง่  .........................………………….....……………………………………………................................................ 

      ห้างหุน้ส่วน / บรษิัท /  นิติบุคลอื่นใด  ..........................……....………………………………............................... 

   ประกอบธุรกิจด้าน  ........................................................................................................... ............... 

     สถานที่ตัง้ …………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

    โทรศัพท์  ............…..…….............................................. เงินเดือน  ........................................  บาท 

   ๕.๔  ปัจจุบันเป็นลูกจา้งของบุคคล  (นอกเหนือจากการเป็นลูกจา้งตามข้อ  ๕.๒)   

      ชื่อ (นายจ้าง)  ..............................................  นามสกุล  .................................................................. 

   สถานที่ตัง้ …………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

    โทรศัพท์  ............…..…….............................................. เงินเดือน  ........................................  บาท 

  ๕.๕  ปัจจุบันประกอบอาชีพหรอืวิชาชีพ  (โปรดระบุรายละเอยีดพรอ้มสถานที่ประกอบการ) 

      ประเภท  .........…………...……………………………………………………………………….……........................................... 

      สถานที่ประกอบการ  ........…………………………………………………………......................................................... 

       โทรศัพท์ ........................………………… 



 

แบบ สวต. 
 
- ๕ - 

๖. ความเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ให้ระบุรายละเอียดต าแหน่ง 

   หรอืหน้าที่พร้อมช่วงเวลาการด ารงต าแหน่ง)         

  ..................................................................................................................... ............................................. 

  ............................................................................................................................. ...................................... 

   ............................................................................................................................................................ ....... 

  ............................................................................................................................. ...................................... 

  ............................................................................................................................. ...................................... 

   ............................................................................................................................................................ ....... 

  ............................................................................................................................. ..................................... 

  ............................................................................................................................. ..................................... 

 

๗.  เคยถูกตัง้กรรมการสอบสวน  เคยถูกลงโทษ  หรอืเคยถูกด าเนนิคดใีนเรื่องใด ๆ บ้าง  หรือไม ่  

(ถา้เคยให้ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจนทั้งการด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน) 

   ............................................................................................................................. ..................................... 

  ............................................................................................................................. ...................................... 

   ....................................................................................... ............................................................................ 

  ............................................................................................................................. ...................................... 

  ........................................................................................................................................ ........................... 

   .................................................................................................... ............................................................... 

  ............................................................................................................................. ..................................... 

  ...................................................................................................................................................... ............. 

   

๘. ผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมต่อการท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

 (ระบุผลงานและการเผยแพร่โดยแยกออกเป็นประเภท เช่น  ต าราทางวิชาการ  บทความ  วิทยานิพนธ์   

สารนิพนธ์  รายงาน  ผลงานศึกษาหรอืวิจัย  เป็นต้น) 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ....................................... 



 

แบบ สวต. 
 
- ๖ - 

๙. ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่บ่งชี้ถึงความเหมาะสมต่อการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

 ............................................................................................................................. ......................................

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 ........................................................................................................................................................... ........

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 ............................................................................................................................. ......................................

 ................................................................................ ................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ......................................

 .................................................................................................................................... ............................... 

  ................................................................................................. ..................................................................

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 ..................................................................................................................................................... ..............

 .................................................................................................................... ............................................... 

 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อม 

ใบสมัครแล้ว  

   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาดสองนิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี นับถึงวันสมัคร 

  จ านวน  ๒  รูป  

   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบบั   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 

  อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน  ๑  ฉบับ   

   เอกสารและหลักฐานที่แสดงผลงานหรือความรู้  และความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่ง

เพียงด้านเดียว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผูส้มัครระบุไว้ในใบสมัคร จ านวน ๓๐ ชุด   

 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย หรอืแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การด าเนินการและการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวนไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน เอ๔ จ านวน ๓๐ ชุด   

 เอกสารหรอืหลักฐานที่จ าเป็นอื่น ๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  เป็นต้น  (ถ้ามี) 

 

 



 

แบบ สวต. 
 
- ๗ - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

องคก์รจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๑ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘  

และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นพรอ้มเอกสารและหลักฐานประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องเป็นความจรงิทุกประการ 

ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ วุฒิสภาหรือ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรอืผู้อื่น ข้าพเจ้าถอืเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิน้ 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยหรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน

ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูล เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ให้ต่อบุคคลอื่นได้ทัง้หมด 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน

หน่วยงานและบุคคลอื่นใด ที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครอง 

หรอืควบคุมดูแล ไม่วา่จะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรอืข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถด าเนินการ

เปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป 

และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก่อนยื่นใบสมัครฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท าความเข้าใจพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ 

การเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดจน กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใบสมัครฉบับนีแ้ละเอกสารหลักฐานแนบท้าย

ต่าง ๆ ทั้งหมด โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายอมรับและสมัครใจปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ประกาศ และระเบียบดังกล่าว 

รวมทั้ง ใบสมัครฉบับนีแ้ละเอกสารหลักฐานแนบท้ายทั้งหมด 

                    

     ลงชื่อ ....................................................………………. 

           (                                                       ) 

               ผู้สมัคร 

    วันที ่....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..………... 

 

 
 
 
 



 

แบบ สวต. 
 
- ๘ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
ให้ระบรุายละเอียดเพ่ิมเติมที่ผู้สมัครระบุในใบสมัครเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ  

ให้ผูส้มัครแนบส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ท างาน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง ประกาศ หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  

(ใช้เป็นข้อมูลประกอบใบสมัครตามแบบ สวต. ข้อ ๔.๑)  
 

ชื่อ................................................................  นามสกุล  .......................................................................... 

ผู้สมัครด้าน .........................................................................................................ล าดับที่ .......................... 

ประวัติการท างาน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
๑. ต าแหน่ง.....................................................................................................ระดับ............ ...................... 
ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง................................................................... ........................................ 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ......................... 
หน้าที่และอ านาจหน่วยงาน.................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................... .......... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................................... .................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ................... 

๒. ต าแหน่ง.....................................................................................................ระดับ............ .................. 
ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง.................................................................................................... ....... 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ......................... 
หน้าที่และอ านาจหน่วยงาน.................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................ ..............................................................................................  
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................. ................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................. ..................................... 

๓. ต าแหน่ง.....................................................................................................ระดับ.......... .................... 
ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง........................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ......................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
ท้ายใบสมัคร แบบ สวต. 

ข้อ ๔.๑ 

 



 

แบบ สวต. 
 
- ๙ - 

หน้าที่และอ านาจหน่วยงาน..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
สถานที่ตั้ง................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................................. ................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................................................................  

๔. ต าแหน่ง.....................................................................................................ระดับ............ .................. 
ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง.................................................................................................... ....... 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................. ............................. 
หน้าที่และอ านาจหน่วยงาน...................................................................................................... ............ 
........................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
สถานที่ตั้ง............................................................................................................................................ .. 
            .................................................................................................................... .......................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ................... 

๕. ต าแหน่ง............................................................ .....................................ระดับ.................................. 
ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง.................................................................................................... ....... 
ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................................  
หน้าที่และอ านาจหน่วยงาน...................................................................................................... ............ 
.................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. ............................ 
..............................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 
 



 

แบบ สวต. 
 
- ๑๐ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของผู้สมัคร 

ให้ระบุเฉพาะผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านที่สมัคร   

ให้ผู้สมัครแนบส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 
ประกาศ สัญญาจ้าง รายงานการประชุมขององค์กร/หน่วยงาน หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด 

ที่แสดงว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ในด้านที่สมัคร ตามมาตรา ๗๐  
แห่งพระราชบัญญตัิองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบใบสมัครตามแบบ สวต. ข้อ ๘) 

 
  (๑) ชื่อผลงาน....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................... 

ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่สมัคร.............................................................. 
    ........................................................................................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (๒) ชื่อผลงาน....................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่สมัคร................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (๓) ชื่อผลงาน....................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
ท้ายใบสมัคร แบบ สวต. 

ข้อ ๘ 
 



 

แบบ สวต. 
 

- ๑๑ - 

ประเภท…………………………………………………………………………………………………………………..…………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่สมัคร................................................................ 
 ............................................................................................................................ ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 (๔) ชื่อผลงาน............................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่สมัคร............................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (๕) ชื่อผลงาน.............................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................... 

 ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 รายละเอียดที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่สมัคร.............................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

๒ 
 



 

แบบ สวต. 
 

- ๑๒ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานของผู้สมัคร 
(ให้ระบุเฉพาะต าแหน่งที่แสดงให้เห็นว่า  ผู้สมัครมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ 

ทีบ่่งชี้ถึงความเหมาะสมต่อการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านที่สมัคร 

ให้ผู้สมัครแนบส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 
ประกาศ สัญญาจ้าง รายงานการประชุมขององค์กร/หน่วยงาน หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด 

ที่แสดงว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ในด้านที่สมัคร ตามมาตรา ๗๐  
แห่งพระราชบัญญตัิองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบใบสมัครตามแบบ สวต. ข้อ ๙) 

 

   (๑) ต าแหน่ง.......................................................................................................................................... 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ............................................................ ..................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................….  
    หน่วยงาน......................................... ............................................................................................... 
   อ านาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   สถานที่ตั้ง......................................................................................................... ............................... 

    .................................................................................... โทรศัพท์..................................................... 

  (๒) ต าแหน่ง........................................................................................................................................... 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................….  
   หน่วยงาน .................................................................................................................. ..................... 
   อ านาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   สถานที่ตั้ง......................................................................................................... ............................... 
                ....................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
ท้ายใบสมัคร แบบ สวต. 

ข้อ ๙ 
  



 

แบบ สวต. 
 

- ๑๓ - 

   (๓) ต าแหน่ง....................................................................................................................................... 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ............................................................ ..................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................…. 

     หน่วยงาน................................................................................................................. ....................... 
   อ านาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   สถานที่ตั้ง........................................................ ................................................................................ 

     .....................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

  (๔) ต าแหน่ง........................................................................................................................................... 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ............................................................ ..................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................….  
   หน่วยงาน .................................................................................................................. ..................... 
   อ านาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   สถานที่ตั้ง......................................................................................................... ............................... 

    .....................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

  (๕) ต าแหน่ง.......................................................................................................................................... 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................…. 

     หน่วยงาน................................................................................................................. ....................... 
   อ านาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน………………………………………………………………………….... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   สถานที่ตั้ง................................................................................... ..................................................... 
        .....................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

 

 

 

     

   

 
 
 

๒ 
 


