ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๙
เรื่ อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการนโยบาย
เพื่อทดแทนตำแหน่ งที่ว่ำง

ด้ วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ด้ ำนกำรส่ งเสริมประชำธิปไตย กำรพัฒนำชุมชนหรื อท้ องถิ่น กำรเรี ยนรู้ และศึกษำ กำรคุ้มครองและ
พัฒนำเด็ก เยำวชนหรื อครอบครั ว หรื อกำรส่ งเสริ มสิทธิของผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ว่างลงจานวน
๑ ตาแหน่ง เนื่องจากลาออก ตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย จึ ง ออกประกาศการสรรหาผู้ ด ารงต าแหน่ ง แทนตามวาระที่ เหลื ออยู่ ของ
กรรมการนโยบายที่ว่างลง ซึง่ มีวาระเหลืออยูถ่ ึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑. คุณสมบัตขิ องผู้ท่ จี ะเข้ ำรั บกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรนโยบำย
๑.๑ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ เป็ นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็ นผู้ที่มีผลงานหรื อ
เคยปฏิบตั ิงานที่แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้มีความรู้ หรื อความเชี่ยวชาญ ด้ านการส่ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
การพัฒ นาชุม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่น การเรี ยนรู้ และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรื อครอบครัว
หรื อการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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
(๔) ไม่เ ป็ นบุค คลล้ ม ละลาย คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมือ นไร้
ความสามารถ
๑

(๕) ไม่เป็ นบุคคลที่เคยต้ องคาพิพากษาให้ จาคุกตั ้งแต่สองปี ขึน้ ไป โดยได้ พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้ าปี ในวันที่ได้ รับการเสนอชื่อ เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงหรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
(๗) ไม่เ คยถูก ไล่อ อก ปลดออก หรื อให้ ออกจากงาน เพราะทุจ ริ ต ต่อหน้ าที่
หรื อถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั งิ าน
(๘) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลให้ ทรัพ ย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นผิดปกติ
๒. กำรสมัคร
๒.๑ กรณี สมัครด้ วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับ ใบสมัครจากองค์การกระจาย
เ สี ย ง แ ล ะ แ พ ร่ ภ า พ ส า ธ า ร ณ ะ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ ใ ช้ แ บ บ ใ บ ส มั ค ร ที่ ไ ด้ จ า ก
www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ ผ้ สู นใจยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ภายในกาหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่น ใบสมัครภายหลังวันที่ได้ กาหนดไว้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
๒.๒ กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับ ใบคาขอ
เสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรื อใช้ แบบใบคาขอเสนอชื่อที่ได้
จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ ผ้ ูเ สนอชื่ อ หรื อ ผู้รั บ มอบอ านาจยื่ น ด้ ว ยตนเองหรื อ ส่ ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกาหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคาขอเสนอชื่อภายหลังวันที่กาหนด
ไว้ ให้ ถือว่าสิ ้นผล
๒.๓ คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่
ผ่า นการพิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาฯ ฉบับ ที่ ๔ /๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๓ ๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ ทาง
www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้ องแสดงตนและวิสยั ทัศน์ด้วยวาจาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. วัน เวลำ และสถำนที่ย่ นื ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ
การยื่นด้ วยตนเอง ให้ ยื่นใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อได้ ตงแต่
ั ้ บดั นีเ้ ป็ นต้ นไป ถึง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (ทุกวัน เว้ นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สานักงานผู้อานวยการ ส.ส.ท. ชัน้ ๔ อาคารอานวยการ

๒

สาหรับการยื่นใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์นนั ้ ให้ ส่งไปรษณีย์ล งทะเบีย นตอบรั บ
ด่ว นพิเ ศษ (EMS) โดยจ่า หน้ า ซองถึง ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์ก ารกระจาย
เสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้ อง
มาถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๘.๐๐ น.
ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ย่ นื เกินกำหนดระยะเวลำตำมข้ อนีใ้ ห้ ถือว่ ำสิน้ ผล
๔. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นในกำรสมัครหรือกำรเสนอชื่อ
๔.๑ ใบสมัครหรื อใบคาขอเสนอชื่อที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน พร้ อมติดรูปถ่าย
หน้ าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๒ นิ ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน ๒ ชุด
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อบัตรประจาตัว
ประชาชน จานวน ๒ ชุด
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้ าน จานวน ๒ ชุด
๔.๔ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๒ ชุด
๔.๕ หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ
จานวน ๑ ชุด
๔.๖ ใบสมัครและหนังสือยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ กรณีการเสนอชื่อบุคคล
เข้ ารับการสรรหา จานวน ๒ ชุด
๔.๗ เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ของผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน ๕ หน้ า
จานวน ๒ ชุด
๔.๘ แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมใบสมัคร
๕. เงื่อนไข
๕.๑ ผู้สมัครหรื อผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการสรรหา ต้ องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามจานวนที่กาหนดในวันยื่น ใบสมัค รหรื อ
เสนอชื่อ
๕.๒ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้สมัคร หรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อรายใดแสดงคุณ สมบัติ
อย่างใดไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่อรายนันไม่
้ มีสิทธิเข้ ารับการพิจารณา
คัดเลือก
๕.๓ เอกสารในการสมัครคณะกรรมการสรรหาจะไม่ส่ง คืน
๓

๖. ลักษณะต้ องห้ ำม
ผู้ดารงตาแหน่ง กรรมการนโยบายต้ อ งไม่มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามที่กาหนดใน
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิองค์ก ารกระจายเสีย งและแพร่ภ าพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนัน้ หากผู้ได้ รั บการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการนโยบาย ได้ รั บการคัด เลื อ กเป็ น
กรรมการนโยบายแล้ ว ผู้นนต้
ั ้ องลาออกจากการที่เป็ นบุคคลซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรื อแสดงหลักฐานให้
เป็ นที่เชื่อได้ ว่าตนได้ เลิกประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพหรื อการใด ๆ อันมีลกั ษณะต้ องห้ ามนัน้ นับตังแต่
้ วนั ที่
ได้ รับการแต่งตังจากนายกรั
้
ฐมนตรี
๖.๑ ลักษณะต้ องห้ ามในขณะดารงตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนดได้ แก่
(๑) เป็ นข้ า ราชการซึ่ง มี ตาแหน่ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจา พนัก งานหรื อ ลูก จ้ า ง
ของรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้ นแต่อาจารย์ผ้ สู อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๒) เป็ นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผู้บริ หารท้ องถิ่น
กรรมการ หรื อ ผู้ ดารงต าแหน่ง ที่ รั บ ผิด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ในพรรค
การเมือง
(๓) เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) เป็ นหุ้น ส่วน กรรมการ พนักงานในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทที่ ป ระกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม หรื อในห้ างหุ้น ส่วนบริ ษัทที่ประกอบกิจการเป็ น
ผู้ผลิตรายการให้ องค์การ
๖.๒ ต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการที่กระทากับองค์การ หรื อในกิจการที่เป็ นการ
แข่งขันกับกิจการขององค์การ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เว้ นแต่การเข้ าบริ หารหรื อเข้ าร่วมดาเนิน
กิจการร่วมทุนกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๔

