
๑ 
 

ค ำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรนโยบำย  
องคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 

เพ่ือทดแทนต ำแหน่งทีจ่ะครบวำระ ๔ ปี 
------------------------------------------------ 

 

วนัที่        
  

ขา้พเจา้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)         นามสกลุ               สญัชาติ              
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                            
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย                         
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                      
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์     
โทรสาร                 โทรศพัทเ์คลื่อนที่               อีเมล                            
ซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจท าการแทนองคก์ร                                             
ประสงคจ์ะขอเสนอบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ        
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

๑.  สถานที่ตัง้ส  านกังานขององคก์ร เลขที่          หมู่ที่  ตรอก/ซอย/แยก                              
ถนน            ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต                       
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์                
โทรศพัท ์             โทรสาร              อีเมล                                        
  

๒.  สถานที่ส  าหรบัใชใ้นการติดต่อ  เลขที่          หมู่ที่  ตรอก/ซอย/แยก                                  
ถนน            ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต                           
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์                
โทรศพัท ์             โทรสาร               อีเมล                              
 
 ๓.  องค์กรขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ งประเทศไทย  ซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการส รรห า
กรรมการนโยบาย เรื่อง หลกัเกณฑก์ารสรรหาและวิธีการคดัเลือกบุคคลที่สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการนโยบาย 
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ ๑/๒๕๖๓ และเรื่อง การรบัสมัครและการเสนอ
ชื ่อบ ุคคลที ่สมควรไดร้บัการแต่งตั ้ง เป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง       
ประเทศไทย ฉบบัที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน ดงันี ้

๓.๑  ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบับคุคลที่เสนอชื่อ  
(๑)  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                  นามสกลุ                      สญัชาติ                             
(๒)  เพศ           ชาย          หญิง    อายุ  ปี 
(๓)  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน         



๒ 

 

 
(๔)  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่                  หมู่ที่             ตรอก/ซอย/แยก                                            
ถนน            ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต                           
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
โทรศพัท ์    โทรสาร         โทรศพัทเ์คลื่อนที่                 
(๕)  สถานที่ส  าหรบัใชใ้นการติดต่อ  เลขที่           หมู่ที่             ตรอก/ซอย/แยก                                  
ถนน            ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต                            
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
โทรศพัท ์    โทรสาร         โทรศพัทเ์คลื่อนที่                 
อีเมล                                      
(๖)  บิดาชื่อ     มารดาชื่อ       
(๗)  คู่สมรส ชื่อ             
(๘)  คณุวฒุิการศกึษา 

-  ระดบัปรญิญาตรี สาขา                    
สถานศึกษา                    
ส าเรจ็การศกึษาเมื่อปี                   

-  ระดบัปรญิญาโท สาขา                               
สถานศึกษา                    

 ส าเรจ็การศกึษาเมื่อปี                   
 -  ระดบัปรญิญาเอก สาขา                    

สถานศึกษา                    
ส าเรจ็การศกึษาเมื่อปี                   

๓.๒  ขอ้มลูเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
(๑)  ประสบการณ ์            
              
              
              
               
(๒)  ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับต าแหน่ง (โปรดระบุเพียง ๑ ดา้นเท่านั้น)                  
                ดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร                    
                 ดา้นการสง่เสรมิประชาธิปไตย การพฒันาชมุชนหรือทอ้งถิ่น  การเรียนรูแ้ละการศึกษา การคุม้ครองและ
พฒันาเด็ก เยาวชนหรือครอบครวั หรือการสง่เสรมิสิทธิของผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
 



๓ 

 

 เหตผุลของความเหมาะสม          
                
                
                
                
                
                
                
(๓)  ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกบัผูถ้กูเสนอชื่อ           
                
                
                
                
                
                
 

๔. พรอ้มค าขอนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่างๆ ซึ่งไดร้บัรองส าเนาความถูกตอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณา 
ดงันี ้

๔.๑  หลกัฐานเก่ียวกบัองคก์ร 
(๑)  หนงัสือที่แสดงว่าเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนองคก์ร 
(๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนซึ่งทางราชการ หน่วยงานของรฐั    

ออกให ้ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนองคก์รหรือเป็นผูร้บัมอบอ านาจแลว้แต่กรณี 
๔.๒  หลกัฐานเก่ียวกบับคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย 
  (๑)  ใบสมคัรและหนงัสือยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อตามแบบที่ก าหนดไว ้
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 (๓)  ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
(๔)  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๒ นิว้ (ถ่ายไม่เกิน ๑ ปีนบัถึงวัน

สมคัร) จ านวน ๑ รูป  
๔.๓ หลักฐานที่แสดงถึงความรู ้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสาขาอาชีพ จ านวน........ฉบับ  

ประกอบดว้ย 
  (๑)          
  (๒)          
  (๓)          

 
 



๔ 

 

 
 

๔.๔  เอกสารแสดงวิสยัทศัน ์ไม่เกิน ๕ หนา้  
  ขอรบัรองว่าขอ้ความและหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ ถกูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบพบว่าขอ้ความขา้งตน้นีเ้ป็นเท็จและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
ผูอ่ื้น ขา้พเจา้ถือเป็นความรบัผิดชอบของขา้พเจา้เองทัง้สิน้ 
 
 
 

ลงชื่อ      
              (     ) 

ต าแหน่ง     
 
ผูม้ีอ  านาจท าการแทนองคก์ร                                                                                        


