
 
 

  
 

แบบใบสมัครและหนังสือความยินยอมของ 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
……………………………….. 

  
 
          สมัครด้วยตนเอง 

    ได้รับการเสนอชื่อจาก………………….......…….....................…………......……................................................  
     ตามมาตรา  ๑3  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้า (ระบุค าน าหน้าชื่อ).................................................................นามสกลุ................................................. 
เป็นบุคคลมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหาร
ราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
(โปรดระบุ เครื่องหมาย  ในช่อง        ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๙   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑)    
  (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  
  มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒)  
   (๓)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓)  
   (๔)  ด่ารงต่าแหน่งหรือเคยด่ารงต่าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว  
  ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๔)   
   (๕)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ  โดยประกอบวิชาชีพ 
  อย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและ  
  ได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๕)    
   (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช่านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบัญชี  
  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ่ากัด 
  มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๖)   
   (๗)  เคยเป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งตาม   (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี   
  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๗)  
 
 หมายเหตุ   การนับระยะเวลา  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

 

         
 

รูปถ่ายขนาด 
๒ นิ้ว 

ล าดับเลขท่ีสมัคร ...................... 



 
 
 

- ๒ - 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
   ๑.๑ ชื่อ – นามสกุล  (ระบุค่าน่าหน้าชื่อ) .................................................................................. 
     หมายเลขประจ่าตัวประชาชน    
    เกิดวันที่ .......…..เดือน ................................พ.ศ. ................    สัญชาติโดยการเกิด .......…..............   
    ปัจจุบันอายุ ………...... ป ี………...... เดือน  (มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี) 

   ๑.๒  ชื่อบิดา .…………………..…….……………..………..……... นามสกุล ................................... .................... 
     สัญชาติ.........................  อาชีพ.................................................................................... 

  ๑.๓  ชื่อมารดา  …………………...…..……….……………..……  นามสกุล .................................................... .. 
     สัญชาติ.........................  อาชีพ.................................................................................... 

    (กรณีผู้สมัครมีบิดาและมารดาที่มีสัญชาติอื่น  ให้ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
โดยการเกิด  ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  หรือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของบิดาและมารดา  
และสูติบัตรของผู้สมัคร) 

   ๑.๔ สถานภาพ            โสด              สมรส                    หย่า                   หม้าย   

     ชื่อคู่สมรส  …………………...........…………………...นามสกุล……………….………………………………………. 
     เกิดวันที่  …….………  เดือน  ……..………….........   พ.ศ.  …………………....  ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี   
    สัญชาติ  ..........................................  อาชีพ  ……………….....………………..……............. 
     ชื่อบิดา (คู่สมรส)  …………………………..…………….  สัญชาติ  ……….………  อาชีพ  ...………….......... 
     ชื่อมารดา (คู่สมรส)  ………....…………….….........  สัญชาติ  ……………….  อาชีพ    …….……….…….. 
    สถานที่ท่างาน.................................................................................................................................. 
    จ่านวนบุตร  ……………..  คน   ชาย  ………...  คน   หญิง  …………  คน  ดังนี้ 

 (๑) ชื่อบุตร .…………………..…….……… นามสกุล .…………………..…….……… ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี 
 (๒) ชื่อบุตร .…………………..…….……… นามสกุล .…………………..…….……… ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี 
 (๓) ชื่อบุตร .…………………..…….……… นามสกุล .…………………..…….……… ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี 
 (๔) ชื่อบุตร .…………………..…….……… นามสกุล .…………………..…….……… ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี 
 (๕) ชื่อบุตร .…………………..…….……… นามสกุล .…………………..…….……… ปัจจุบันอายุ  ……….  ปี 

๒.  สถานที่อยู่ปัจจุบัน  
  บ้านเลขที่ ...……..…......... หมู่ ......................... ตรอก / ซอย................................................................... 
  ถนน .............…............ ต่าบล / แขวง ....……....................  อ่าเภอ /เขต............................................... 
  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์.……….................. โทรศัพท…์……………………….................... 
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................……….....…..…… โทรสาร …………………….………………..   

 สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก 

             สถานที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน 
สถานที่ท่างาน / ที่บ้าน /  เลขที่ ........................ หมู่ท่ี ............ ตรอก / ซอย ................................. 
ถนน ................................. ต่าบล / แขวง …………….…………….. อ่าเภอ/เขต ……............................. 
จังหวัด ..................…....…….. รหัสไปรษณีย ์........………..... โทรศัพท ์............................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................……….....…..…… โทรสาร  ………………………….………………………... 



 
 
 

- ๓ - 

๓. วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม/ดูงาน   
   ๓.๑   วุฒกิารศึกษา  (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

(๑) ชื่อปริญญา................................................ สถานศกึษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(๒) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(๓) ชื่อปริญญา................................................ สถานศกึษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(๔) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(๕) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(6) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 

(7) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส่าเร็จการศึกษา..................................... 
  ๓.๒  การฝึกอบรม / ดูงาน   

(๑) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบัน...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
(๒) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  

 สถาบัน...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 

(๓) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบัน...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
(๔) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  

 สถาบัน...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 

(๕) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบัน...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
(6) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  

 สถาบัน...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 

(7) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบัน...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 



 
 
 

- ๔ - 

๔.  ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา  (ให้ระบุเฉพาะต่าแหน่งท่ีส่าคัญ) 
 ๔.๑  ประวัติการท างาน  (ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน) 

(๑) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๒) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๓) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๔) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๕) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท ์.............................................. 

(๖) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถงึ ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๗) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 



 
 
 

- ๕ - 

 ๔.๒  ประวัติการเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ  
(๑) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 

 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๒) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๓) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๔) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๕) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดือน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๖) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถงึ ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๗) ต่าแหน่ง ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ป ี........ เดอืน 
 หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

 



 
 
 

- ๖ - 

๕. ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการ
แผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในด้านตามที่ผู้สมัคร
ระบุไว้ในแบบใบสมัคร  (เป็นข้อมูลส าคัญที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจะน ามาประกอบการพิจารณา  จึงขอให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ 
มีความชัดเจน  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร  โดยเริ่มระยะเวลาจากอดีตจนถึง  ณ  ปัจจุบัน) 
๕.๑  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๑)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

 อธิบดี  ผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  
 หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  
บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยรับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี 
ผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าป ี ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 



 
 
 

- ๗ - 

๕.๒  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
 หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยรับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 



 
 
 

- ๘ - 

๕.๓  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๓)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
 รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยเป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 



 
 
 

- ๙ - 

๕.๔  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๔)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๔) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 



 
 
 

- ๑๐ - 

๕.๕  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๕)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรอง
 การประกอบวิชาชีพ  โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 ยี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเป็นหรือ
เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบ
วิชาชีพ  โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและ
ได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน  
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๕) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 



 
 
 

- ๑๑ - 

๕.๖  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๖)  เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์
 ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่า 
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยเป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการ
บริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการ
วิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชน
จ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบป ี ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๖) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

 



 
 
 

- ๑๒ - 

๕.๗  กรณีสมัครตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๗)  เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
 หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

ระยะเวลา ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี 
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
โดยเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖) 
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบป ี ตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  (๗) 

รวม
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน/วัน) 

เริ่ม 
(วัน/เดือน/ปี) 

ถึง 
(วัน/เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน ........... วัน 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาให้นับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 



 
 
 

- ๑๓ - 

๖.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
  ๖.๑  ปัจจุบันเป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า  (ข้าราชการบ่านาญ  โปรดระบุในข้อนี้) 
     ต่าแหน่ง …………………………………….……………………….. ระดับ ...............................………………...... 
    หน่วยงาน ........................................................................................................................................ 
   สถานที่ตั้ง ........................................................................................................................................ 
    ......................................................................................................................................................... 
    เงินเดือน ………………….………….. บาท  โทรศัพท์ ..............……………............................................... 
  ๖.๒  ปัจจุบันเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
   หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
   ต่าแหน่ง ……………………………………………………….………....................……..…................................... 
   หน่วยงาน ........................................................................................................................................ 
   สถานที่ตั้ง ........................................................................................................................................ 
   ......................................................................................................................................................... 
   เงินเดือน ……………………………… บาท  โทรศัพท ์........……………………...…………………………………..  
  ๖.๓  ปัจจุบันด่ารงต่าแหน่งในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด่าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก่าไรหรือรายได้   
   มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  (โปรดระบุรายละเอียด) 
   ต่าแหน่ง .........................…….………….....…………………………………................................................... 
   บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / องค์กร ........................……....……………………………………............................ 
   ประกอบธุรกิจด้าน........................................................................................................................... 
   สถานที่ตั้ง ………………………………………….…………………………………………….…………………............... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   เงินเดือน .....................................บาท  โทรศัพท ์............…..…….................................................... 
  ๖.๔  เป็นลูกจ้างของบุคคล  (นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างตามข้อ  ๖.๓) 
   ชื่อ (นายจ้าง) ..................................................... นามสกุล ............................................................. 
   สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………..……………………………………………............... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   เงินเดือน ......................................บาท  โทรศัพท์ ............…..……................................................... 
  ๖.๕  ปัจจุบันประกอบวิชาชีพอิสระ  (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมสถานที่ประกอบการ) 
   ประเภท .........…………...……………………………………….…….…………….……….……............................... 
   สถานที่ประกอบการ ........……………………………………………………………………………………………......... 
   ......................................................................................................................................................... 
   รายได้/เงินเดือน........................................บาท โทรศัพท์ ........................…………….......................  

หมายเหต ุ :  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยที่
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๑1  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑1 (๒๓)  อยู ่  
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
ก าหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในกรณีที่ไมแ่สดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  



 
 
 

- ๑๔ - 

๗.  การประกอบกิจการส่วนตัว    
     ชื่อกิจการ ………………………………………………………………………………..…………………………………….......... 
    สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………..………………………………..….............................… 
   ………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………….. 
     …………………………………………………………………….…… โทรศัพท์ …………………………………….……….….... 

๘.  เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 ๑)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
            ไม่เป็น                   เป็น โปรดระบุ  ............................................................ 

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

 ๒)  ติดยาเสพติดให้โทษ 
          ไม่ติดยาเสพติด               ติดยาเสพติด   

       ๓)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   -  บุคคลล้มละลาย ไม่เป็น                เป็น  

   -  บุคคลล้มละลายทุจริต            ไม่เคยเป็น           เคยเป็น 

 ๔)  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
       ไม่เป็น                  เป็น   โปรดระบุ  ........................................................... 

        ๕)  เป็นภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
                ไม่เป็น                 เป็น    โปรดระบุ  .................................................................... 

        ๖)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
           ไม่อยู ่                   อยู่      โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๗)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
            ไม่เป็น                  เป็น      โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๘)  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
   รับเลือกตั้ง 
                 ไม่อยู ่                   อยู่        โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๙)  ต้องค่าพิพากษาให้จ่าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
             ไม่ต้องค่าพิพากษา      
          ต้องค่าพิพากษา        โปรดระบุ  .................................................................... 

     ๑๐)   เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   หรือ 
   ถือว่ากระท่าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
            ไม่เคย                  เคย    โปรดระบุ  .................................................................... 



 
 
 

- ๑๕ - 

 ๑๑)   เคยต้องค่าพิพากษาหรือค่าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่่ารวย 
    ผิดปกติ หรือเคยต้องค่าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ่าคุกเพราะกระท่าความผิดตามกฎหมาย  
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
           ไม่เคย                  เคย     โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๑๒)  เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท่าความผิดต่อต่าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต่าแหน่ง  
    หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท่าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ 
    หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย 
    อาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน   กฎหมายว่าด้วย 
    ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  น่าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันใน 
    ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส่านัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
    หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
                ไม่เคย                  เคย     โปรดระบุ  .................................................................... 

    ๑๓)   เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท่าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
                ไม่เคย                  เคย     โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๑๔)   อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง 
           ไม่อยู ่                  อยู่    โปรดระบุ  .................................................................... 

 ๑๕)   เคยพ้นจากต่าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระท่า 
    ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วน 
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
                 ไม่เคย                  เคย   โปรดระบุ  .................................................................... 

     ๑๖)  เคยพ้นจากต่าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  
   มีค่าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มี  
   พฤติการณ์ร่่ารวยผิดปกติ  หรือกระท่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
   ใช้อ่านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
                 ไม่เคย                  เคย    โปรดระบุ  .................................................................... 

    ๑๗)   เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
    หรือความผิดลหุโทษ 
           ไม่เคย                  เคย       โปรดระบุ  ..................................................................... 

     ๑๘)   เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา       
          ไม่เป็น          เป็น     โปรดระบุ  .................................................................... 

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



 
 
 

- ๑๖ - 

 ๑๙)  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด่ารงต่าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ  
    การสรรหา 
                   ไม่เป็น                  เป็น    โปรดระบุ  .................................................................... 

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

 ๒๐)  มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
              ไม่มี              มี โปรดระบุ  .................................................................. 
 
๙. ความเก่ียวพันกับพรรคการเมือง  หรือการด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ให้ระบุรายละเอียดต่าแหน่ง 
      หรือหน้าที่  (เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
  ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ) 
  ๙.๑   เคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด่ารงต่าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  ในระยะเวลาสิบปีก่อนสมัครเข้ารับ 
           สรรหา  (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมช่วงระยะเวลาให้ชัดเจน) 
   เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง …………………………………………………….....……............................. 
   เมื่อวันที่ ………..…  เดือน ……………………………  พ.ศ. …………....   
   หรือ  เคยด ารงต าแหน่ง …………………………………………… พรรคการเมือง................................... 
   เมื่อวันที่ ………..…  เดือน ……………………………  พ.ศ. …………....   
   และได้ลาออกเมื่อวันที่ ………..…  เดือน ……………………………  พ.ศ. …………....   

   หมายเหตุ  :  ให้แนบหลักฐานแสดงการลาออกประกอบด้วย   

     ๙.๒  การด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองในอดีตที ่ผ่านมา  (ในกรณีที ่ไม่ได้ด่ารงต่าแหน่งเป็นทางการ 
           ให้ระบุภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)  (โปรดระบุรายละเอียด  พร้อมช่วงระยะเวลาการด่ารง 
         ต่าแหน่ง) 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........……….....................................................................................................................................  
              ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
    



 
 
 

- ๑๗ - 

 ๙.๓  ความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองหรือทางการเมืองของบุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดา  มารดา  
         คู่สมรส  บุตร  หรือคู ่สมรสของบุตร  เป็นต้น  ( ให้ระบุความเกี ่ยวพันกับพรรคการเมือง 
          หรือต่าแหน่งหน้าที่ทางการเมืองของบุคคลในครอบครัวที่เคยด่ารงต่าแหน่ง  ในกรณีที่ไม่ได้  
               ด่ารงต่าแหน่งเป็นทางการ  ให้ระบุภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
  ........………..................................................................................................................................... 
 
๑๐.  เคยถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือมีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา     

ของศาลหรือเคยถูกด าเนินคดีในเรื่องใด ๆ หรือเคยถูกฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดีอาญาหรือคดีล้มละลาย
หรือไม่  อย่างไร  (เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ) 

               ไม่เคย   

               เคย  (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 



 
 
 

- ๑๘ - 

๑๑. ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการ
แผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (เป็นข้อมูลส่าคัญ
ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะน่ามาประกอบการพิจารณา  
จึงขอให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน) 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 



 
 
 

- ๑๙ - 

๑๒.  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดในการด าเนินงานในฐานะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(เป็นข้อมูลส่าคัญที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะน่ามา
ประกอบการพิจารณา  จึงขอให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน) 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 



 
 
 

- ๒๐ - 

ทั้งน้ี  ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทีเ่ก่ียวข้องมาพร้อมแบบใบสมัครแล้ว  ดังน้ี 

          ๑.   รูปถ่ายสี  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด่า  ขนาด  ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  
นับถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  รูป  โดยให้ติดรูปในช่องที่ก่าหนดไว้ในแบบใบสมัคร 

  ๒.  ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  หรือส่าเนาบัตรประจ่าตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ออกให้  อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)   

 ๓.   ส่าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)   

๔.   ส่าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหลักฐานรับรองว่าส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
     จ านวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)   

 ๕.  ใบรับรองแพทย์  จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
               จากแพทยสภา  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือนนับถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ  

    ๖.  กรณีผู้สมัครมีบิดาและมารดาที่มีสัญชาติอื่น  ให้ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(ส่าเนาใบส่าคัญประจ่าตัวคนต่างด้าว  หรือใบส่าคัญถิ่นที่อยู่ของบิดาและมารดา  และสูติบัตรของ
ผู้สมัคร)  จ านวน  ๑  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)   

   ๗.  เอกสารหรือหลักฐานที่จ่าเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่าแหน่งท่ีสมัคร  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล  หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ลาออกจากสมาชิกหรือผู้ด่ารงต่าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)   

 8.*  เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
   บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต  ตามด้านที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบใบสมัคร  ตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  
  จ านวน  ๑๐  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง)  โดยต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน 
  อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

๘.๑ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (1)  เช่น  ส่าเนาเอกสารประวัติการรับราชการ  หรือ
หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับรองว่าผู้สมัครรับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  เป็นต้น  

๘.๒ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๒)  เช่น  ส่าเนาเอกสารประวัติการรับราชการ  (ก.พ. 7)  
หรือหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับรองว่าผู้สมัครรับราชการหรือเคยรับราชการ
ในต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
เป็นต้น 



 
 
 

- ๒๑ - 

๘.๓ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๓)  เช่น  หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับรองว่า
ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  เป็นต้น 

๘.๔ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๔)  ได้แก่  ส่าเนาประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์  และ
ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ 

๘.๕ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๕)  เช่น  หนังสือขององค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง
การประกอบวิชาชีพที่รับรองว่า  ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  เป็นต้น 

๘.๖ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๖)  เช่น  หนังสือจากบริษัทมหาชนจ่ากัดที่รับรองว่า
ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ่ากัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบปี  เป็นต้น 

๘.๗ เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ตามมาตรา  9  วรรคสอง  (๗)  เช่น  เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเคยเป็น
ผู้ด่ารงต่าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  เป็นต้น 

หมายเหตุ  * เฉพาะเอกสารและหลักฐานตามข้อ  8  ให้ผู้สมัครจัดท าส าเนาจ านวน  ๑๐  ชุด 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณ ะต้องห้ ามตามที่ กฎหมายก่าหนด 
และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ   

   ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อความข้างต้นน้ีไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติหรือส่านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หรือผู้อื่น  ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

   ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยหรือส าเนาแบบใบสมัคร  เอกสารและ
หลักฐานประกอบการสมัคร  ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใด ๆ  ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส่านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้   

 

 



 
 
 

- ๒๒ - 

   นอกจากนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  ตลอดจน
หน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า  อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม  สามารถ
ด่าเนินการเปิดเผยและส่าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ในการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้  ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป   
และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   อน่ึง  หากข้าพเจ้าได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมการเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มาพร้อมน้ี 

   ก่อนยื่นแบบใบสมัครฉบับน้ี  ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท่าความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ตลอดจนประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งแบบใบสมัครฉบับนี้  และเอกสารหลักฐานแนบท้ายต่าง ๆ  ทั้งหมดโดยตลอดเป็นอย่างดีและครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมและสมัครใจที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอน  
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ประกาศ  และระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องทุกประการ  รวมทั้งแบบใบสมัคร
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมแบบใบสมัคร  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครนั้น  เป็นเอกสาร 
ในราชการของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 

ลงชื่อ  .................................................................. 

(…………………………………………………………) 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

วันที่ .............  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

 

ค าเตือน   

     ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
ตามมาตรา  ๑๒  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 256๑  ดังน้ัน  การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่น 
หรือประชาชนเสียหาย  อาจเป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  137  ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 


