
 
ใบสมัคร 

เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

……………………………….. 
 

ข้าพเจ้า........................................................................ นามสกุล ............................................................................. 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์  และผลงานในด้าน  (โปรดระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด้านใดด้านหน่ึงแต่เพียงด้านเดียวตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  

    ด้านกิจการกระจายเสียง    ด้านกฎหมาย 

    ด้านกิจการโทรทัศน์   ด้านเศรษฐศาสตร ์

    ด้านกิจการโทรคมนาคม   ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสทิธิ 

    ด้านวิศวกรรม       และเสรีภาพของประชาชน 

และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (โปรดระบุว่ามีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔/๒  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ) 

 ๑. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  ที่ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมขึ้นไป  หรือรองหัวหน้า
  หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ  ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๑)  
 (โปรดระบุรายละเอียด) 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................หรือ   

 ๒. เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตํารวจที่มียศต้ังแต่พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
  หรือพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  
  หรือพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป  ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๒)   
  (โปรดระบุรายละเอียด)  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................หรือ   
 

 

รูปถ่ายขนาด  
๒ น้ิว 
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 ๓. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๓)   
  (โปรดระบุรายละเอียด)  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................หรือ   

 ๔. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองกรรมการผู้จัดการ 
  ในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๔) 
  (โปรดระบุรายละเอียด) 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................หรือ   

 ๕. มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ 
  ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๕)  
  (โปรดระบุรายละเอียด)  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................หรือ   

 ๖. มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
  อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  ตามมาตรา  ๑๔/๒ (๖)   
  (โปรดระบุรายละเอียด)  
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
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๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ ช่ือ – นามสกุล (ระบุคํานําหน้าช่ือ) ............................................................................................................. 

หมายเลขประจําตัวประชาชน 

เกิดวันที่ .....…..... เดือน ............................ พ.ศ. ................ ปัจจุบันอายุ ……………...... ปี ............. เดือน 
สัญชาติโดยการเกิด................................................สัญชาติปัจจุบัน........................................................…...

๑.๒ ช่ือบิดา .…………………..…….….....…………... นามสกุล ...................................................................................
 สัญชาติ.......................................................... อาชีพ.................................................................................... 
๑.๓ ช่ือมารดา …………………...…..……….…………นามสกุล ..................................................................................
 สัญชาติ.......................................................... อาชีพ.................................................................................... 

(กรณีบิดาและมารดาเป็นผู้ มีสัญชาติอ่ืน ให้ ย่ืนหลักฐานใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดา 
และมารดาหรือใบสําคัญที่แสดงว่าบิดาและมารดาได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยในขณะที่
ผู้สมัครเกิด  เว้นแต่บิดามารดาถึงแก่กรรมให้ย่ืนหลักฐานสูติบัตรของผู้สมัคร) 

๑.๔ สถานภาพ   โสด   สมรส   หย่า   หม้าย 
ช่ือคู่สมรส …………………...........…………….…………….... นามสกุล ………………………………………………………… 
เกิดวันที่ ………..……… เดือน ……..……….…….................... พ.ศ. ………………….... ปัจจบัุนอายุ ………….... ปี 
สัญชาติ ...............................................................อาชีพ ……..………………….....……………………..……............. 
ช่ือบิดา (คู่สมรส) …………………………..……………. สญัชาติ ……….……… อาชีพ ……………………………........... 
ช่ือมารดา (คู่สมรส) ………....………………….......... สัญชาติ ………………. อาชีพ ……………….…………….……… 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
จํานวนบุตร …………….. คน ชาย ………... คน หญิง ………… คน 

๒.  สถานที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขที่ ...……..…......... หมู่ที่ ......................... ตรอก / ซอย ................................................................... 
ถนน .............…............ ตําบล / แขวง ....…….................... อําเภอ /เขต .................................................... 
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ .……….................. โทรศัพท์ …………………….………............. 
โทรสาร ......................……….………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………………………………….……………………… 

 สถานทีส่่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก 
สถานที่ทํางาน / ที่บ้าน / เลขท่ี ........... หมู่ที่ .............. ตรอก / ซอย ....................................................... 
ถนน ………...…..……….………………….....………. ตําบล / แขวง ……………………………….….............................. 
อําเภอ/เขต.............…………………......................... จังหวัด ..........................…...………….……………............... 
รหัสไปรษณีย์ ........………...... โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ...............................……….....…..…… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………….……………………… อีเมล์........................................................................ 
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๓. วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม/ดูงาน 
 ๓.๑ วุฒิการศึกษา (โปรดระบุรายละเอียดวุฒิการศึกษา  สถาบันการศึกษา  ปีที่สําเร็จการศึกษา 
  ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๓.๒ การฝึกอบรม/ดูงาน  (โปรดระบุหลักสูตร  สถาบันและระยะเวลา) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

๔. ประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมา (ให้ระบุเฉพาะตําแหน่งสําคัญ ๆ และระยะเวลาของการดํารง
 ตําแหน่งน้ัน  พร้อมทั้งระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วยงาน  สถานที่ต้ัง  และหมายเลขโทรศัพท์)  

 ๔.๑ ประวัติการทํางาน (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) 
 (๑) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๒) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๓) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๔) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 



- ๕ - 

 

     

๔.๒ ประวัติการเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สําคัญ 
  (๑) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๒) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๓) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 
 (๔) ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………........................................................................................................................... 

๕. ปัจจุบนัดํารงตําแหนง่หรอืประกอบอาชีพหรือวิชาชพี 

 ๕.๑ ปัจจุบันเป็นข้าราชการตําแหน่ง ............................................................... ระดับ …………………………….. 
  เงินเดือน .................................... บาท สังกัด .…………………………………..………………………………..……… 
  โทรศัพท์ .....................……………………............. 
 ๕.๒ ปัจจุบันเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
  หรือเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  ตําแหน่ง ……………………………………………………….……… ระดับ ....................……..….............................. 
  เงินเดือน ………………………………… บาท หน่วยงาน ............................................................................... 
  โทรศัพท์ ........……………………...…………............ 
 ๕.๓ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหรือเป็นพนักงาน  ผู้ถือหุ้น  หรือหุ้นส่วนในบริษทั  ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
  ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร  หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  (โปรดระบุรายละเอียด) 
  ตําแหน่ง .........................…….………….....…………………………………......................................................... 
  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / นิติบุคคลอ่ืนใด ........................……....……………………………………...................... 
  ประกอบธุรกิจด้าน ................................................................................................................................ 
  สถานที่ต้ัง ………………………………………….…………………………………………….…………………...................... 
  โทรศัพท์ ............…..…….............................................. เงินเดือน .................................................. บาท 
 ๕.๔ เป็นลูกจ้างของบุคคล  (นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างตามข้อ ๕.๒) 
  ช่ือ (นายจ้าง) ..................................................... นามสกุล ................................................................... 
  สถานที่ต้ัง ……………………………………………………………..……………………………………………...................... 
  โทรศัพท์ ............…..…….............................................. เงินเดือน .................................................. บาท 
 ๕.๕ ปัจจุบันประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอ่ืนใด  (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมสถานที่ประกอบการ) 
  ประเภท .........…………...……………………………………….…….…………….……….……...................................... 
  สถานที่ประกอบการ ........………………………………………………………………………………………………………… 
  โทรศัพท์ ........................……………………………..…………รายได้/เงินเดือน........................................บาท 
 
 
 
 

 



- ๖ - 

 

     

 

๖. มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรือไม่  
 ๖.๑ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

        ไม่เป็น     เป็น  โปรดระบุ
.............................................................................................. 

 ๖.๒ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 

     ไม่เป็น        เป็น  โปรดระบุ................................................................................................ 

 ๖.๓  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

     ไม่เป็น        เป็น   

 ๖.๔  เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

     ไม่เป็น        เป็น   

 ๖.๕  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

   - บุคคลล้มละลาย          ไม่เป็น        เป็น   

    - บุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยเป็น  เคยเป็น 

 ๖.๖  เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

     ไม่เป็น        เป็น   

๖.๗  เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
  ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

    ไม่เคย         เคย  โปรดระบุ............................................................................................... 

 ๖.๘ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงาน
  ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริต 
  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

        ไม่เคย         เคย  โปรดระบุ............................................................................................... 

 ๖.๙  เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ 
   มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

        ไม่เคย         เคย  โปรดระบุ............................................................................................... 

๖.๑๐  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

      ไม่เป็น         เป็น  โปรดระบุ............................................................................................... 

  ๖.๑๑  เคยถูกวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

      ไม่เคย       เคย  โปรดระบุ............................................................................................... 
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 ๖.๑๒  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน  ในบริษัท 
   หรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใด  บรรดาท่ีประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
   หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕ (รวมทั้งวัตถุประสงค์ 
   ในหนังสือบริคณห์สนธิ) 

        ไม่เป็น        เป็น       

   ไม่เคยเป็น เคยเป็น โปรดระบุรายละเอียดและช่วงเวลา 

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

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

๖.๑๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

         ไม่เป็น        เป็น  โปรดระบุ.................................................................................... 

 ๖.๑๔ เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัด เพราะเหตุมีลักษณะ 
  ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน 
  เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

         ไม่เคยเป็น      เคยเป็น  โปรดระบุ................................................................................ 

๗. เคยถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือมีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
 ของศาลหรือเคยถูกดําเนินคดีในเรื่องใด ๆ หรือเคยถูกฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดีอาญาหรือ 
 คดีล้มละลายหรือไม่ (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)  

        ไม่เคย      เคย      
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.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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๘. ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.  
ในด้านที่สมัคร (โดยระบุผลงาน เช่น ตําราทางวิชาการ  บทความ  วิทยานิพนธ์  รายงาน  ผลงานศึกษาหรือวิจัย 
ประสบการณ์หรือผลงานในด้านที่สมัคร เป็นต้น) 
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.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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* ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบที่เก่ียวข้องซ่ึงได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อม 
ใบสมัครแล้ว 

  (๑) รูปถ่ายสี  หน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด  ๒  น้ิว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  
   นับถึงวันสมัคร  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนซึ่งทางราชการหรือหน่วยงาน 
   ของรัฐออกให้อย่างใดอย่างหน่ึง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๔) เอกสารและหลักฐานที่แสดงความรู้  ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์และผลงานท่ีจะยังประโยชน์ 
   ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  ด้านที่สมัคร  

   (๕) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา ๑๔/๒   
  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร  (โดยหากเป็น
  ผู้สมัครตามมาตรา  ๑๔/๒  (๑ )  (๒ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  จะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน   
  เช่นหนังสือรับรองจากต้นสังกัด  สําเนาคําสั่งแต่งต้ัง  หรือหนังสือรับรองเงินเดือน  เป็นต้น   
  ในส่วนของผู้สมัครตามมาตรา  ๑๔/๒  (๕)  หรือ  (๖)  จะต้องแสดงสําเนาเอกสารหลักฐาน  
  เช่น  สัญญาจ้าง  คําสั่ง  ประกาศ  หรือรายงานการประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน  เป็นต้น) 

 (๖) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่แสดงถึงการนําความรู้  ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
 ของตน เพ่ื อ นํ ามากํ าหนดทิ ศทางหรื อ เป้ าหมายในการป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ กสทช .   
 ตามพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  จํานวนไม่ เกิน   ๓   หน้ากระดาษ   
 ขนาดมาตรฐาน  เอ๔  โดยใช้ภาษาไทย  ชนิดตัวพิมพ์ธรรมดา  แบบ  Angsana New  ขนาด  ๑๖  พอยต์  
 ไม่เกิน  ๓๒  บรรทัด  ต่อหน่ึงหน้ากระดาษ  (หากเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนด  
 คณะกรรมการสรรหาอาจไม่รับไว้พิจารณา)  

            (๗) กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีบิดาและมารดาที่มีสัญชาติอ่ืน ให้แสดงหลักฐานที่แสดงว่าเป็น 
 ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 
 ของบิดาและมารดาและสูติบัตรของผู้สมัคร) 

  (๘) เอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็นอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัวและช่ือสกุล เป็นต้น (ถ้ามี) 

   (๙) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  จากแพทยสภา ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร  

  (* เอกสารและหลักฐานตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ให้ผู้สมัครจัดทําจํานวน 
  สิบชุด พร้อมลงลายมือช่ือกํากับทุกหน้า แต่ถ้าเป็นเอกสารตาม  (๔)  ที่ตีพิมพ์เป็นเล่มให้ลงลายมือช่ือ 
  เฉพาะหน้าแรกของเอกสาร  หากปรากฏว่าเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครไม่ถูกต้อง 
  ครบถ้วนตามที่กําหนด  คณะกรรมการสรรหาจะไม่รับไว้พิจารณา)     
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีความรู้  ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์   และผลงานตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๔/๑ และมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามมาตรา ๑๔/๒  แห่งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และขอรับรองว่ารายละเอียดเก่ียวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบที่เก่ียวข้องเป็นความจริงทุกประการ  
 ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อความข้างต้นน้ีไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะกรรมการสรรหาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้อ่ืน ข้าพเจ้า 
ถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผย หรือสําเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 
 นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจน
หน่วยงานและบุคคลอ่ืนใด  ที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครอง 
หรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถ
ดําเนินการเปิดเผยและสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติได้ ทั้งน้ี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ก่อนย่ืนใบสมัครฉบับน้ี ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทําความเข้าใจพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตลอดจน  
กฎ  ประกาศ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมท้ังใบสมัครฉบับน้ี และเอกสารหลักฐานแนบท้ายต่าง ๆ ทั้งหมด 
โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายอมรับและสมัครใจปฏิบัติตามบทบัญญัติ  ข้อกําหนด  
หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการต่าง ๆ  ที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย  กฎ  ประกาศ และระเบียบดังกล่าว  รวมทั้ง
ใบสมัครฉบับน้ี  และเอกสารหลักฐานแนบท้ายทั้งหมด 
 

 ลงช่ือ ....................................................………………. 

 (……………………………………………………………...) 

 ผู้สมัคร 

   วันที่ ....…..... เดือน ......................... พ.ศ. ..……….. 


