
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
ของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

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

  คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้กําหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ดังนี้ 

๑. ช่ือตําแหน่ง 

  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  ๒.๑   เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
   การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติให้พิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  
  (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดี 
ศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 
  (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๓)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๔)  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าหา้ปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
  (๕)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ 
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ ได้ รับ 
การเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
  (๖)  เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัด
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๗)  เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
   การนับระยะเวลา  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 

 



    ๒ 
   ๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑    

    (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(๓)  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

 (๕)  มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๓  เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑1  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑    

(๑)   เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด  
(๒)   ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๓)   เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔)   เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕)   เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  
(๖)   อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๗)   วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๘)   อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
(๙)   ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  

   (๑๐)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  

   (๑๑)  เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

   (๑๒)  เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ    
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน       
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
 (๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๑๕)  เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ    

หรือการกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ   
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  

(๑๖)  เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  



    ๓ 
(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง 

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา  
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปี  

ก่อนเข้ารับการสรรหา  
 (๒๐)* เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  

(๒๑)*  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น   
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(๒๒)*  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหา    
ผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  
 (๒๓)* เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  

(๒๔)   มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

หมายเหตุ  :  *  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
โดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๑  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๑  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว   
ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภา 
จะนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในกรณีที่
ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
 
๓.  การประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหา 
 ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร  เลขาธิการวุฒิสภาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

๔.  การตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม   
  (๑)  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒.๒  และข้อ  ๒.๓  รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติแล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
แบบใบสมัคร  รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   (๒)  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้เป็นหน้าที่ 
และอํานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด  
ทั้งนี้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑  
และระเบียบที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด 
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ   
 (๑)  คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะดําเนินการ
สัมภาษณ์หรือให้ผู้สมัครได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  เฉพาะผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเรียงรายชื่อตามลําดับที่สมัคร   
   ทั้งนี้  กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์หรือแสดง
ความคิดเห็นตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดได้  คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถือว่าผู้สมัคร
รายนั้นสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 (๒)  ในการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตินั้น  คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะพิจารณา
ปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดท้ังมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย   

๖.  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 โดยการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเลือก  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ลงคะแนนเลือกโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือก   
 (๒)  ใช้ใบลงคะแนนที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดทําขึ้น  
 (๓)  การลงคะแนน  กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
แต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกได้ไม่เกินจํานวนที่ต้องสรรหา  ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นบุคคล 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะต้องได้รับคะแนนเสียง 
ถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ   
 (๔)  ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้มีการ
ลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้รับคะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวน  ให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่   
 (๕)  กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเก่ียวกับใบลงคะแนน  การตรวจนับคะแนน  และการคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยนั้น
ให้เป็นที่สุด  
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๗.  กําหนดการและวิธีการสมัคร  

  ๗.๑  แบบใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรายละเอียดการสมัครและแบบใบสมัครได้  ดังนี้   
    (๑)  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ณ  จุดรับสมัคร  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคาร 
สุขประพฤติ  ถนนประชาช่ืน  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
ถึง  วันอังคารที่  2๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ   
      (๒)  ดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  http://www.senate.go.th  โดยเลือกหัวข้อ
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  4  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ถึง  วันอังคารที่  2๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    

  ๗.๒  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   กําหนดวันรับสมัคร  ตั้งแต่วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ถึง  วันอังคารที่  2๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  โดยให้ผู้สมัครมาย่ืนแบบใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  จุดรับสมัคร  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ช้ัน  ๑  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาช่ืน  เขตบางซ่ือ  
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์  ๐  ๒๘๓๑  ๙๔๘๘,  ๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๖ - ๗   

  ๗.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมแบบใบสมัคร  
    (๑)  รูปถ่ายสี  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด  ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน  ๑  ปี  นับถึงวันสมัคร จํานวน  ๑  รูป  โดยให้ติดรูปในช่องที่กําหนดไว้ในแบบใบสมัคร 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้  อย่างใดอย่างหน่ึง  จํานวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง) 
    (๓)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง) 
    (๔)  สําเนาวุฒิการศึกษา  หรือหลักฐานรับรองว่าสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  จํานวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง) 
   (๕)  ใบรับรองแพทย์  จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ  
    (๖ )  กรณี ผู้ สมัครมี บิดาและมารดาท่ี มีสัญชาติอื่ น   ให้ ย่ืนหลักฐานที่ แสดงว่ า 
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  (สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  หรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของบิดา
และมารดา  และสูติบัตรของผู้สมัคร)  จํานวน  ๑  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง) 
    (๗)  เอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็นอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร  เช่น  หลักฐาน
การเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ลาออกจากสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น 
ของพรรคการเมือง  (ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)   
      (8)* เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามด้านที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบใบสมัคร  ตามมาตรา  ๙   
วรรคสอง  จํานวน  ๑๐  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)  โดยต้องย่ืนเอกสารและ
หลักฐานอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
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(ก) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (1)  เช่น  สําเนาเอกสารประวัติการรับราชการ  หรือหนังสือ
จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ รับรองว่าผู้สมัครรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 
อธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรือ 
อธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  เป็นต้น 

(ข) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๒)  เช่น  สําเนาเอกสารประวัติการรับราชการ  (ก.พ. 7)  
หรือหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับรองว่าผู้สมัครรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  เป็นต้น 

(ค) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๓)  เช่น  หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับรองว่าผู้สมัคร
เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  เป็นต้น 

(ง) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๔)  ได้แก่  สําเนาประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์  และผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ 

(ฉ ) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๕)  เช่น  หนังสือขององค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง 
การประกอบวิชาชีพที่ รับรองว่า  ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ 
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  เป็นต้น 

(ช ) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๖)  เช่น  หนังสือจากบริษัทมหาชนจํากัดที่รับรองว่าผู้สมัคร
เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  เป็นตน้ 

(ซ ) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และ
ประสบการณ์ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๗)  เช่น  เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเคยเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  เป็นต้น 

หมายเหตุ  :   *  เฉพาะเอกสารและหลักฐานตามข้อ  (8)  ให้ผู้สมัครจัดทําสําเนาจํานวน  ๑๐  ชุด    

------------------------------ 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการ 
ของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โทร. ๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๖ – ๗  โทรสาร  ๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๕ 
 

หมายเหตุ  :   ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครฯ  และดาวน์โหลดแบบใบสมัคร
 ได้จาก  http://www.senate.go.th  อีกทางหนึ่ง 


