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ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ 

เร่ือง  การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเพื่อแตงตั้ง 
เปนกรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

     

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และความเปนธรรมในการสรรหา ตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ฉบับที่ 
๕/๒๕๖๕ เร่ือง หลักเกณฑการสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการนโยบาย 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงออกประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการสรรหาเปนกรรมการนโยบาย 
๑.๑ เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลผูมีความรู ประสบการณ และเปนผูที่มีผลงานหรือเคย

ปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญดานกิจการสื่อสารมวลชน  
๑.๒  เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระ เปนกลาง และสุจริต 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความ สามารถ 
(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคำพิพากษาใหจำคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษ

มายังไมถึงหาปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทำโดย
ประมาท 

(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือถือวากระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวา
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

(๘) ไมเคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

๒.   การสมัคร 
๒.๑ กรณีสมัครดวยตนเอง ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย หรือใชแบบใบสมัครที่ไดจาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และใหผูสนใจยื่นใบ
สมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผูที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่
ไดกำหนดไว จะไมไดรับการพิจารณา 

 

http://www.thaipbs.or.th/BOGSelection
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๒.๒ กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผูเสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อ

จากองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแห งประเทศไทย หร ือ ใช แบบ ใบคำขอเสนอชื ่อที ่ได จ าก 
www.thaipbs.or.th/BOGSelection และใหผูเสนอชื่อหรือผูรับมอบอำนาจยื่นดวยตนเอง หรือสงไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผูที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันและเวลาที่กำหนดไวใหถือวาสิ้นผล 

๒.๓ คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อที่ผานการ
พิ จ า รณ าต าม ห ลั ก เก ณ ฑ ก า รส รรห าฯ  ฉ บั บ ที่  ๕ /๒ ๕ ๖ ๕  ล งวั น ที่  ๒ ๕  ตุ ล าค ม  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๕  ท าง 
www.thaipbs.or.th/BOGSelection ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ซึ่งผูผานการพิจารณาจะตองแสดงตนและ
วิสัยทัศนดวยวาจาตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ ตามกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ตามที่คณะกรรมการสรรหาจะแจงใหทราบ 

๓.  วัน เวลา และสถานที่ย่ืนใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ 
การยื่นดวยตนเอง ใหยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได  ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๘.๐๐ น. (ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ) ณ องคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย หนวยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ  

       สำหรับการยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณียนั้น ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ประทับตราไปรษณียภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจาหนาซองถึงประธานกรรมการสรรหา
กรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เลขที่ ๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  และใหนำสงขอมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดรวมถึงหลักฐานการสง
ไปรษณีย ในรูปแบบไฟล PDF มายังอีเมล Bogselection@thaipbs.or.th ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ย่ืนเกินกำหนดระยะเวลาตามขอน้ีใหถือวาสิ้นผล 

๔.   เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนในการสมัครหรือเสนอชื่อ  
๔.๑ ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่กรอกรายละเอียดครบถวน พรอมติดรูปถายหนาตรงไม 

สวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ขนาด  ๒  นิ้ว (ถายไมเกิน ๑ ปนับถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ ชุด       
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน 

จำนวน ๒ ชุด 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ชุด 
๔.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๕ หลักฐานแสดงถึงความรูประสบการณความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน ๑  ชุด  
๔.๖ ใบสมัครและหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ กรณีของการเสนอชื่อบุคคลเขารับ 

การสรรหา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๗ เอกสารแสดงวิสัยทัศนของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ ไมเกิน ๕ หนา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๘ แบบตรวจสอบหลักฐานที่ตองแนบพรอมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด 
๔.๙ แบบฟอรมหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบาย  

๕.   เงื่อนไข 
๕.๑ ผูสมัครหรือผูเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหา ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ

และรับรองเอกสารหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามจำนวนที่กำหนดในวันยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อ  
๕.๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อรายใดแสดงเอกสารหลักฐาน 

คุณสมบัติ อยางใดไมถูกตองตามความเปนจริง ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อรายนั้นไมมีสิทธิเขารับการพิจารณา
คัดเลือก 

๕.๓ เอกสารในการสมัครคณะกรรมการสรรหาจะไมสงคืน 
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๖.   ลักษณะตองหาม 
ผูดำรงตำแหนงกรรมการนโยบายตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในมาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น 
หากผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบายไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการนโยบายแลว  ผูนั้นตองลาออกจากการที่เปน
บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใดๆ อันมี
ลักษณะตองหามนั้น นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี  

๖.๑  ลักษณะตองหามในขณะดำรงตำแหนงตามทีก่ฎหมายกำหนดไดแก 
(๑)  เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจาง

ของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เวนแตอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๒) เปนผูดำรงตำแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร ทองถิ่น 

กรรมการ หรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๓) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(๔) เปนหุนสวน กรรมการ พนักงานในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในหางหุนสวนบริษัทที่ประกอบกิจการเปนผูผลิตรายการให
องคการ  

๖.๒  ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน
กับกิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดำเนินกิจการรวมทุนกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  
 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                              

 
(นายชวรงค ลิมปปทมปาณี) 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 


