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ใบสมคัรสมาชิกสภาผูช้มและผู้ฟังรายการ  
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------- 
 

ดว้ยมาตรา ๔๕  แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการพฒันาบรกิารและการผลติรายการขององค์การให้มี
คุณภาพสอดคลอ้งกบัประโยชน์สาธารณะและสงัคม และสะทอ้นความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้ส่งเสรมิ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย ใหม้สีภาผูช้มและผูฟั้งรายการซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
แต่งตัง้จ านวนไม่เกนิห้าสบิคน ประกอบไปดว้ยตวัแทนของประชาชนในภูมภิาค และกลุ่มต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 
และมคีวามสมดุล เพื่อรบัฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากประชาชนในวงกว้างต่อการผลิตรายการและ
บรกิารขององคก์าร ตลอดจนเป็นกลไกยดึโยงการด าเนินงานขององคก์ารกบัประชาชน  ประกอบกบัสมาชกิ
สภาผูช้มและผูฟั้งรายการสว่นใหญ่ จ านวน ๓๕ คน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งลงในเดอืนมกราคม ๒๕๖๔ นี้ 
จงึจ าเป็นจะต้องมกีารสรรหาเขา้มาทดแทน ดงันัน้องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) หรอืไทยพบีเีอส จงึเปิดรบัสมคัรผูม้จีติอาสาเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ 
ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

คณุสมบติัผู้สมคัร  (กรุณาอ่านท าความเขา้ใจและใส่เครื่องหมาย√ ลงในช่อง  เพื่อแสดงว่าไดต้รวจสอบ

คุณสมบตักิ่อนสมคัรแลว้)   

       ๑. เป็นผู้ชมผู้ฟังและตดิตามรายการทางสื่อทุกประเภทของ ส.ส.ท.อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้
ขอ้มลูและความคดิเหน็ต่อรายการขององคก์ารไดอ้ย่างชดัเจน       
       ๒. มคีวามสนใจ อุทิศเวลา มจีิตอาสา มเีครอืข่าย และมศีกัยภาพในการท าหน้าที่รวบรวมความ
คดิเหน็ พรอ้มขอ้เสนอแนะของผูช้มและผูฟั้งรายการในภูมภิาคหรอืในกลุ่มประเดน็ของตนเอง เพือ่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารและกรรมการนโยบาย  
       ๓. ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสุจรติ 
       ๔. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรอืออกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 
และหรอืไม่เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร ่ารวยผดิปกติหรอืมี
ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ
       ๕. ไม่เป็นผูผ้ลติหรอืผูด้ าเนินรายการใหแ้ก่ ส.ส.ท. หรอืเป็นหุน้ส่วน  กรรมการและผูบ้รหิารในหา้ง
หุ้นส่วนหรอืบรษิัท หรอืเป็นหน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรอื่นๆที่ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง  วทิยุ
โทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม ทีเ่ป็นผูผ้ลติรายการใหแ้ก่องคก์าร 
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       ๖. ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ หรอืเป็นผูบ้รหิารในพรรคการเมอืง
หรอื เป็นผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
       ๗. ไม่เป็นสมาชกิสภาผูช้มและผูฟั้งรายการทีด่ ารงต าแหน่งต่อเนื่องตดิต่อกนัสองวาระ 
บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ   

 ๑. มสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการด าเนินงานของ ส.ส.ท. 
ตลอดจน  การขยายฐานของผูใ้ชบ้รกิาร 

      ๒. ตดิตามรบัชมและรบัฟังรายการจากทุกช่องทางสือ่ของ ส.ส.ท. และน าความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการนโยบาย 

 ๓. จดักระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมสี่วนร่วมในการรบัฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการ                
ขององคก์าร และขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินงานของ ส.ส.ท. 

 ๔. ขยายเครอืข่าย ฐานผูช้มผูฟั้งรายการ เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่อ
รายการและกจิการของ ส.ส.ท. 

 ๕. จดัท ารายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรบัฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในภูมภิาคและในวงกวา้ง โดยวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หค้รอบคลุมประเดน็ทีส่ะทอ้นถงึคุณภาพ  
มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการน าเสนอรายการทุกไตรมาสและประจ าปี เพื่อส่งมอบให้
คณะกรรมการบรหิารน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

  ๖. จดัท ารายงานการด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี และการถอดบทเรียนการ
ท างานของสภาผูช้มและผูฟั้งรายการในรอบปีพรอ้มขอ้เสนอแนะที่มเีหตุผลสนับสนุนจากขอ้มูลที่รวบรวมได้ 
เพือ่สง่มอบใหค้ณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการนโยบาย 

  ๗. หน้าทีอ่ื่น ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด 

 

 

________________________________________________________________________ 
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ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลผู้สมคัร 

๑.๑) ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล..................................................อายุ........ปี  

ภมิูล าเนา/ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที.่.........หมู่ที.่..........หมู่บา้น...........................................................

ซอย...........................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์................................
โทรศพัทบ์า้น.............................................. โทรศพัท์มอืถอื.........................................................................
อเีมล.์................................................................ไลน์ไอด.ี............................................................................ 

ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั (ไม่ตอ้งกรอก หากเป็นทีเ่ดยีวกบัทะเบยีนบา้น) เลขที.่.......หมู่ที.่.......ซอย......................

ถนน......................................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..............................
จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................................ 

 ๑.๒) การศึกษา (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง )    

 ประถมศกึษา                                     มธัยมศกึษา   

 อาชวีศกึษา/อนุปรญิญา                        ปรญิญาตร ี     

 สงูกว่าปรญิญาตร ี          อื่น ๆ ระบุ................................................................... 

๑.๓) อาชีพ (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง )   

 อาชพีหลกั....................................................... อาชพีรอง............................................................... 

ส่วนท่ี ๒   รปูแบบการสมคัร (เลอืกสมคัรไดเ้พยีงแบบเดยีว) 

 ๒.๑  สมคัรในนามบุคคล โดยผูร้บัรองการสมคัรคอื นาย/นาง/นางสาว.................................................... 
ต าแหน่ง........................................................องคก์าร/หน่วยงาน................................................................. 
โทรศพัท.์............................................... Email……………………………………....................................… 

 ๒.๒ สมคัรในนามองคก์รหรอืเครอืขา่ย (กรุณาระบุชื่อองคก์ร/เครอืขา่ย)................................................. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี ๓  พื้นท่ีหรือภมิูภาคท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีหากได้รบัการคดัเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง

รายการ  โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  เพยีง ๑ ภูมภิาคเท่านัน้)  

 ภูมภิาคเหนือ  

 ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 ภูมภิาคกลาง  

 ภูมภิาคใต ้                      
 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

ส่วนท่ี ๔ ประเภทสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการท่ีสมคัร (สามารถเลอืกสมคัรประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรอืเลอืกทัง้ประเภทสมาชกิรายภูมภิาคและสมาชกิรายกลุ่มประเดน็ รวมไดไ้ม่เกนิ ๓ ตวัเลอืก)   

๔.๑  สมาชิกรายภมิูภาค (เลอืกไดเ้พยีง ๑ ภูมภิาค โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่อง ) 

 ภูมภิาคเหนือ กรุณาระบุจงัหวดั............................................................................................... 

 ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุณาระบุจงัหวดั....................................................................................                                         

 ภูมภิาคกลาง กรุณาระบุจงัหวดั................................................................................................   

 ภูมภิาคใต ้กรุณาระบุจงัหวดั...................................................................................................                      
 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กรุณาระบุจงัหวดั........................................................................                                                                                              

๔.๒  สมาชิกรายกลุ่มประเดน็ ๖ กลุ่ม (เลอืกไดไ้ม่เกนิ ๒ กลุ่ม โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ประเดน็
ของกลุ่มทีเ่ลอืก และหากเลอืกมากกว่า ๑ ประเดน็ ใหร้ะบุล าดบัทีเ่ลอืกก ากบัไวด้ว้ย) 

๔.๒.๑ กลุ่มสงัคมและคณุภาพชีวิต เช่น 

 ประเดน็คนพกิาร                              

 ประเดน็สุขภาพ 

 ประเดน็ผูส้งูอายุ                               

 ประเดน็ผูบ้รโิภค 

 ประเดน็สง่เสรมิสถานภาพสตร ี              

 ประเดน็ครอบครวั 

 ประเดน็อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบ)ุ..........................................................................................                                     
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๔.๒.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้  เช่น 

 ประเดน็การศกึษาในระบบ 

 ประเดน็การศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั                              

 ประเดน็นกัวชิาการและการวจิยั                      

 ประเดน็เดก็และเยาวชน 

 ประเดน็อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบุ)..........................................................................................                                      

๔.๒.๓ กลุ่มส่ือสาธารณะ เช่น 

 ประเดน็เครอืข่ายสงัคมออนไลน์                           

 ประเดน็สือ่กระจายเสยีงภาคพลเมอืง 

 ประเดน็สือ่พืน้บา้น                                           

 ประเดน็สือ่ออนไลน์ภาคพลเมอืง 

 ประเดน็อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบุ)..........................................................................................                                     

๔.๒.๔ กลุ่มเศรษฐกิจและการพฒันา เช่น 

 ประเดน็ธุรกจิและผูป้ระกอบการ                              

 ประเดน็หอการคา้ 

 ประเดน็สภาอุตสาหกรรม                                  

 ประเดน็แรงงานในระบบ                       

 ประเดน็แรงงานนอกระบบ                                    

 ประเดน็แรงงานขา้มชาต ิ                                     

 ประเดน็คนจนเมอืง          

 ประเดน็อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบุ)..........................................................................................                                                                 

๔.๒.๕ กลุ่มทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น     

 ประเดน็สิง่แวดลอ้ม                                     

 ประเดน็ฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ
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  ประเดน็เกษตรกร                                        

  ประเดน็ประมง   

  ประเดน็อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบุ)........................................................................................                                     

๔.๒.๖ กลุ่มพหวุฒันธรรม ศาสนา และส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตย เช่น 

  ประเดน็ความหลากหลายทางเพศ                                

  ประเดน็ชาตพินัธุแ์ละชนเผ่าพืน้เมอืง     

  ประเดน็สทิธมินุษยชน             

  ประเดน็ศลิปวฒันธรรม                          

  ประเดน็ศาสนา                                               

  ประเดน็พฒันาประชาธปิไตย  

  ประเดน็อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มนี้ (โปรดระบุ)........................................................................................                                     

ส่วนท่ี ๕ ประสบการณ์การท างานผู้สมคัร (สามารถสง่เอกสารประกอบเพิม่เตมิได)้ 
๕.๑ สถานทีท่ างาน / พืน้ทีท่ างาน……........................................................................................................ 
เลขที.่.......................หมู่ที.่.......................ซอย.....................................ถนน................................................  
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................
รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์........................................Email: ............................................ 

๕.๒ ต าแหน่งงาน (ถา้ม)ี………………………............................................................................................ 

๕.๓ หน้าทีร่บัผดิชอบ................................................................................................................................ 

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

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

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

๕.๔ ประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทสมาชกิสภาหรอืประเดน็ทีส่มคัร..................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

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



หนา้ ๗ /๙ 

 

 

๕.๕ ระยะเวลาทีท่่านมสีว่นร่วมในกจิกรรมหรอืประสบการณ์การท างานในประเดน็ทีส่มคัรกบักลุ่มหรอืองคก์ร
หรอืเครอืขา่ยมาแลว้.............ปี .............เดอืน 

๕.๖ การมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ............................................................................... 

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

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

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

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

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

๕.๗ ผลงานทีผู่ส้มคัรภาคภูมใิจ .................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ส่วนท่ี ๖  ความคิดเหน็เก่ียวกบัส่ือสาธารณะ – ไทยพีบีเอส  

๖.๑  ท่านรบัชมรบัฟังรายการของไทยพบีเีอสผ่านช่องทางใดบา้ง? (สามารถระบุไดม้ากกว่า ๑ ช่องทาง) 

  โทรทศัน์       วทิยุออนไลน์ 

  ช่องทางออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์เวบ็ไซต ์ฯลฯ  

๖.๒  ท่านรบัชมรบัฟังรายการใดของไทยพบีเีอสรายการบา้ง?   

๑)................................................................................................................................................... 
๒)................................................................................................................................................... 
๓)................................................................................................................................................... 
๔)................................................................................................................................................... 

๖.๓ ท่านใชเ้วลารบัชมรบัฟังรายการของไทยพบีเีอสเฉลีย่ต่อวนั 
   น้อยกว่า ๑ ชัว่โมง    ๑-๒ ชัว่โมง 
   ๓-๔ ชัว่โมง     ๔ ชัว่โมงขึน้ไป 
 



หนา้ ๘ /๙ 

 

 
๖.๔ ท่านคดิว่าสือ่สาธารณะมคีวามจ าเป็นต่อสงัคมไทย และประเดน็ทีท่่านสมคัรอย่างไร? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๖.๕ หากท่านไดร้บัการสรรหาเป็นสมาชกิสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ ท่านมวีสิยัทศัน์หรอืความมุ่งหวงัจะ

พฒันาสือ่สาธารณะ-ไทยพเีอสอย่างไร? (ขอ้มลูส าคญัและท่านสามารถสง่เอกสารประกอบเพิม่เตมิได)้  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หนา้ ๙ /๙ 

 

 

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานมาพรอ้มใบสมคัรดงันี้ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอื่นใดทีอ่อกโดยทางราชการ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
เอกสาร 
 รปูถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ -๒ นิ้ว จ านวน ๑ ใบ 
 เอกสารแสดงประสบการณ์การท างานหรอืผลงานเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
 เอกสารแสดงวสิยัทศัน์เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
      ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบคุณสมบตัแิลว้ และขอรบัรองว่าขอ้มลูทีก่รอกขา้งตน้และเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
เป็นความจรงิทุกประการ หากมขีอ้มลูใดเป็นเทจ็หรอืไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถู้กตดัสทิธิจ์าก
การเป็นผูส้มคัร และใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดใ้ห้
ไวใ้นใบสมคัร รวมถงึขอ้มลูการแสดงวสิยัทศัน์อนัเกีย่วขอ้งกบัการสรรหาเป็นสมาชกิสภาผูช้มและผูฟั้งราย 
การต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
 

                                          

                        ลงชื่อ .........................................................  ผูส้มคัร/ผูใ้หค้วามยนิยอม
(............................................................) 

 วนัที.่........./.............../๒๕๖๓ 

 

ในกรณีท่ีองคก์รหรือเครือข่ายเสนอช่ือ                             

ชื่อองคก์ร/เครอืขา่ย...................................................................................................................................... 
สถานทีต่ ัง้เลขที.่...............หมู่ที.่............ซอย....................................................ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์...........................................Email: ................................................... 

 
 

ลงชื่อ.................................................................ผูม้อี านาจกระท าการแทนองคก์ร/เครอืขา่ย 
                           (..................................................................) 
                          ต าแหน่ง........................................................  
                                  วนัที.่........../................./๒๕๖๓ 

 



หนา้ ๑๐ /๙ 

 

 

กรณุาส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานมาท่ี: 

ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

เลขที ่๑๔๕ ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
หรอืทางอเีมล ์:  SapaT@thaipbs.or.th   
หรอืทางไลน์แอพพลเิคชัน่ ID : sapathaipbs6 (กรุณาส่งเอกสารใบสมคัรฉบบัจรงิตามมาภายหลงัดว้ย)    

ภายในวนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓         
สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่โทร. ๐๒-๗๙๐-๒๔๐๒ , ๐๒-๗๙๐-๒๔๑๑ – ๑๓ และ ๐๒-๗๙๐-๒๔๑๕  

mailto:SapaT@thaipbs.or.th

