ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕
เรื่ อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการนโยบาย (ส.ส.ท.)
ด้ วย คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ว่างลง จานวน ๕ ตาแหน่ง คือ ด้ า นการบริ หารจั ดการองค์ กร ๒ ตาแหน่ ง ด้ านการส่ ง เสริ ม
ประชาธิป ไตย การพัฒ นาชุม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น การเรี ยนรู้ และศึกษา การคุ้ มครองและพัฒนาเด็ก
เยาวชนหรื อครอบครั ว หรื อการส่ งเสริ มสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓ ตาแหน่ ง ตามมาตรา ๒๓
วรรคแรก แห่ง พระราชบัญ ญั ติอ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
กรรมการนโยบายมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. คุณสมบัตขิ องผู้ท่ จี ะเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการนโยบาย
๑.๑ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ เป็ นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็ นผู้ที่มีผลงาน
หรื อเคยปฏิบตั งิ านที่แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้มีความรู้หรื อความเชี่ยวชาญด้ านใดด้ านหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ด้ านบริหารจัดการองค์กร
(๒) ด้ านการส่ง เสริ ม ประชาธิ ปไตย การพัฒ นาชุม ชนหรื อท้ องถิ่ น การเรี ยนรู้ และ
การศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรื อครอบครัว หรื อการส่งเสริ ม
สิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๑.๒ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้ าปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ด้วยความเป็ นอิสระ เป็ นกลาง และสุจริต

๑

(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ไม่เป็ นบุคคลที่เคยต้ องคาพิพากษาให้ จาคุกตังแต่
้ สองปี ขึน้ ไปโดยได้ พ้นโทษ
มายังไม่ถึงห้ าปี ในวันที่ได้ รับการเสนอชื่อ เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เ คยถูก ไล่อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงหรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๗) ไม่เ คยถูก ไล่อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากงาน เพราะทุจ ริ ต ต่อหน้ าที่หรื อ
ถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั งิ าน
(๘) ไม่เ คยต้ อ งคาพิพ ากษาหรื อ คาสั่ง ของศาลให้ ท รัพ ย์สิน ตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นผิดปกติ
๒. การสมัคร
๒.๑ กรณีสมัครด้ วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับ ใบสมัครจากองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรื อใช้ แบบใบสมัครที่ได้ จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และ
ให้ ผ้ สู นใจยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกาหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่
ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้ กาหนดไว้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
๒.๒ กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคาขอเสนอ
ชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรื อ ใช้ แบบใบคาขอเสนอชื่อที่ไ ด้ จ าก
www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ ผ้ เู สนอชื่อหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นด้ วยตนเอง หรื อส่ง ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกาหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่น ใบคาขอเสนอชื่อภายหลังวันที่กาหนดไว้ ให้ ถือว่า
สิ ้นผล
๒.๓ คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ่าน
การพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้ องแสดงตนและ
วิสยั ทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. วัน เวลา และสถานที่ย่ นื ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ
การยื่นด้ วยตนเอง ให้ ยื่นใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป ถึงวันที่
๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. (ทุกวัน เว้ นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สานักงานผู้อานวยการ ส.ส.ท. ชัน้ ๔ อาคารอานวยการ

๒

ส าหรั บ การยื่ น ใบสมัค รหรื อ ใบค าขอเสนอชื่ อ ทางไปรษณี ย์ นัน้ ให้ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรั บ โดยจ่าหน้ าซองถึง ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์ก ารกระจายเสียง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้ องมาถึงองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ใบสมัครหรือใบคาขอเสนอชื่อที่ย่ นื เกินกาหนดระยะเวลาตามข้ อนีใ้ ห้ ถือว่ าสิน้ ผล
๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครหรือเสนอชื่อ
๔.๑ ใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน พร้ อมติดรูปถ่ายหน้ าตรง
ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๒ นิ ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน ๒ ชุด
๔.๒ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที ่ข องรัฐ หรื อ บัต รประจ าตัว
ประชาชน จานวน ๒ ชุด
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้ าน จานวน ๒ ชุด
๔.๔ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๒ ชุด
๔.๕ หลักฐานแสดงถึงความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ
จานวน ๑ ชุด
๔.๖ ใบสมัครและหนัง สื อยิ นยอมของผู้ไ ด้ รับการเสนอชื่ อ กรณี ของการเสนอชื่ อ
บุคคลเข้ ารับการสรรหา จานวน ๒ ชุด
๔.๗ เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ของผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน ๕ หน้ า พร้ อม
จานวน ๒ ชุด
๔.๘ แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมใบสมัคร
๕. เงื่อนไข
๕.๑ ผู้สมัครหรื อผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการสรรหา ต้ องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามจานวนที่กาหนดในวันยื่น ใบสมัครหรื อ เสนอ
ชื่อ
๕.๒ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่ อรายใดแสดงคุณ สมบัติ
อย่า งใดไม่ถ ูก ต้ อ งตามความเป็ นจริ ง ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อรายนัน้ ไม่มีสิทธิเข้ ารับการพิจารณา
คัดเลือก
๕.๓ เอกสารในการสมัครคณะกรรมการสรรหาจะไม่ส่ง คืน
๓

๖. ลักษณะต้ องห้ าม
ผู้ ด ารงต าแหน่ง กรรมการนโยบายต้ อ งไม่ม ี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามที่ ก าหนดใน
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนัน้ หากผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการนโยบาย ได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการนโยบาย
แล้ ว ผู้นนต้
ั ้ องลาออกจากการที่เป็ นบุคคลซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรื อแสดงหลักฐานให้ เป็ นที่ เชื่อได้ ว่าตนได้ เลิก
ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ การใด ๆ อัน มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มนัน้ นับ ตัง้ แต่วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ง ตัง้ จาก
นายกรัฐมนตรี
๖.๑ ลักษณะต้ องห้ ามในขณะดารงตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนดได้ แก่
(๑) เป็ นข้ า ราชการซึ่ง มี ตาแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจา พนัก งานหรื อ
ลูก จ้ า งของรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้ นแต่อาจารย์ผ้ สู อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๒) เป็ นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผู้บริ หาร
ท้ องถิ่น กรรมการ หรื อ ผู้ดารงตาแหน่ง ที่ รั บ ผิด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ในพรรค
การเมือง
(๓) เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) เป็ นหุ้นส่วน กรรมการ พนักงานในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริษัทที่ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม หรื อในห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทที่ประกอบกิจการ
เป็ นผู้ผลิตรายการให้ องค์การ
๖.๒ ต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการที่กระทากับองค์การ หรื อในกิจการที่เป็ นการ
แข่งขันกับกิจการขององค์การ ทังนี
้ ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เว้ นแต่การเข้ าบริ หารหรื อเข้ าร่ วมดาเนิน
กิจการร่วมทุนกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๔

๕

