
 
 

  เอกสารหมายเลข ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของ ________________________________ 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
___________________  

 
๑. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ชื่อ – ชื่อสกุล (ระบุค าน าหน้านาม) _____________________________________________ 
 สัญชาติ_________________เชื้อชาติ__________________ศาสนา___________________ 
 วัน/เดือน/ปี  _________________อายุ ______ ปี _______ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 สถานภาพ        โสด                 สมรส         หย่า        หม้าย  
 

๒. ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 

     ๒.๑ วุฒิการศึกษา  
 

ระดับ วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี     

     
     
     

ปริญญาโท     
     
     
     

ปริญญาเอก     
     
     
     

คุณวุฒิอ่ืน ๆ   (ระดับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตอ่ืนหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
     
     
     

      

 

เอกสารหมายเลข  ๒ 



๒ 
 

เอกสารหมายเลข ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๒.๒ การฝึกอบรม  
      (๑) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
  หน่วยงานที่จัดอบรม______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 
      (๒) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
  หน่วยงานที่จัดอบรม_______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 

(๓) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
  หน่วยงานที่จัดอบรม_______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 
      (๔) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
  หน่วยงานที่จัดอบรม_______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 
      (๕) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
  หน่วยงานที่จัดอบรม_______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 
      (๖) ชื่อหลักสูตร_____________________________________________________________ 
    หน่วยงานที่จัดอบรม_______________________________________________________ 
  ปีที่เข้ารับการอบรม___________________________ระยะเวลา_____________________ 
 
๓.  ประวัติการท างาน  (ตั้งแต่เริ่มท างานและให้ระบุเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ส าคัญ) 

 ๓.๑ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________    
 ๓.๒ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________      
 ๓.๓ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________      
 ๓.๔ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________      



๓ 
 

เอกสารหมายเลข ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  
 ๓.๕ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________      
 ๓.๖ ต าแหน่ง____________________________________ระดับ/ชั้น____________________ 
       หน่วยงาน______________________________________________________________ 
       ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่______________________________      

 
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีส าคัญ 
     ๔.๑ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)_________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 
      ๔.๒ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 
  ๔.๓ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)_________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 
     ๔.๔ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)_________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 
     ๔.๕ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)_________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 
     ๔.๖ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ_______________________________________________ 
  ของหน่วยงาน___________________________________________________________ 
  ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ  เป็นต้น)_________________________________ 
  ตั้งแต่วันที่____________________ถึงวันที่___________________รวมระยะเวลา______ปี 



๔ 
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๕. ผลงานดีเด่น 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



๕ 
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๖. การถูกด าเนินการทางวินัยและการถูกให้ออกจากราชการ  หรือการถูกให้ออกจากงาน  
     ๖.๑ อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือไม่ 
       อยู่            ไม่อยู่ 
     ๖.๒ อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ/พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ 
                 อยู่            ไม่อยู่ 
     ๖.๓ เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่ 
                 เคย                 เคยแต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว    ไม่เคย 

 ๖.๔ เคยถูกให้ออกจากราชการหรือให้ออกจากงานหรือไม่ 
                 เคย            ไม่เคย 
 

      หากอยู่ระหว่างถูกด าเนินการ ตามข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ หรือเคยถูกด าเนินการตามข้อ ๖.๓ หรือ ๖.๔  
 ให้ระบขุ้อกล่าวหาพร้อมผลการพิจารณา (ถ้ามี)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
๗. การถูกด าเนินคดีอาญา/ลงโทษทางอาญา/ด าเนินคดีล้มละลาย 
     ๗.๑ การถูกด าเนินคดีอาญา   
          เคย         ไม่เคย                  อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี 
     ๗.๒ การถูกลงโทษทางอาญา 
          เคย         ได้รับการนิรโทษกรรม/ล้างมลทิน        ไม่เคย           
     ๗.๓ การถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
          เคย         ไม่เคย                                           อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี 
      

     หากเคยถูกด าเนินคดีอาญา  ถูกลงโทษทางอาญา  หรือถูกด าเนินคดีล้มละลาย  ให้ระบุรายละเอียด 
พร้อมผลการพิจารณา (ถ้ามี)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



๖ 
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๘. ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.ค.  
เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย     
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็น/ไม่เป็น  ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบก าหนด  ดังนี้ 
         เป็น        ไม่เป็น (๑) ข้าราชการ 
         เป็น        ไม่เป็น (๒) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
         เป็น        ไม่เป็น (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
          ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  สมาชิกพรรค 
                   การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
         เป็น        ไม่เป็น (๔) กรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
         เป็น        ไม่เป็น (๕) กรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน 

     ของรัฐ 
        เป็น        ไม่เป็น (๖) ทนายความ 
        เป็น        ไม่เป็น (๗) ที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับวินัย  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ จรรยาข้าราชการ หรือด าเนินการเกี่ยวกับ   
ข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคคลใด 

        เป็น        ไม่เป็น (๘)  ตุลาการหรือผู้พิพากษาสมทบ 
        เป็น        ไม่เป็น      (๙)  ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง 
        เป็น        ไม่เป็น     (๑๐) ผู้รับสมัปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หรือหน่วยงาน 

 ของรัฐที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท า 
 บริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ 
 แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

          เป็น        ไม่เป็น     (๑๑) กรรมการหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่ 
      เป็นกรรมการกฤษฎีกาหรือได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ค. 

          เป็น        ไม่เป็น     (๑๒) เจ้าหนา้ที่อ่ืนของรัฐซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย  
      มีอ านาจหน้าที่เฉพาะ และปฏิบัติงานประจ าอยู่ในสังกัด 
      หน่วยงานของรัฐ  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง 
      เป็นรายเดือน เว้นแต่ เป็นผู้สอนหรือผู้บรรยายพิเศษ 
      ในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ท าการวิจัย 

          เป็น        ไม่เป็น     (๑๓) กรรมการ  ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด 
                                                 ในห้างหุ้นส่วนบริษัท  
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ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบว่า  หาก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ประกาศ
รายชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ข้าพเจ้าต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามนั้น  
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าข้าพเจ้าได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการ
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก  
มิฉะนั้น ให้ถือว่ามิเคยได้รับการคัดเลือก  

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
  

 ลายมือชื่อ........................................................ผู้สมัคร 

    (........................................................) 

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


