
 

 

 

 

 

       ใบสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                           ______________________ 

๑.  ชื่อ - นามสกุล (ระบุคำนำหน้าชื่อ)         
     เลขประจำตัวประชาชน          

๒.  วัน เดือน ปีเกิด           
     อายุ   ปี     เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

๓.  สัญชาต ิ     เชื้อชาติ       ศาสนา    

๔.  อาชีพปัจจุบัน        □ ข้าราชการ  □ ข้าราชการบำนาญ 

 □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)        

๕.  สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     □ ปัจจุบันดำรงตำแหนง่          
     และตำแหน่งในการบรหิารงาน (ถ้ามี)         
     หน่วยงาน            
     ถนน   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ    
     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      
     โทรศัพท ์     โทรสาร         

     □ ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย (กรณีเกษียณหรือพ้นจากงาน) ตำแหน่ง     
     ระดับ/ชั้น/ยศ           
     สังกัดกอง/ส่วน    สำนัก       
     กรม      กระทรวง      
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิว้ 

ถ่ายไม่เกิน ๑ ป ี
ติดด้วยกาว 

เลขที่ใบสมัคร         
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๖.  สถานที่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ซอย    

     ถนน   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ    

     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      

     โทรศัพท ์     โทรศัพท์มือถือ      

     โทรสาร            

๗.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

 □ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

         พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 

     □ ขณะนี้ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

         พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 

     □ ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

         พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ เป็น         

๘.  คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

     พ.ศ. ๒๕๕๑ (ระบุคุณสมบัติที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัคร (นับถึงวันปิดรับสมัคร) อาจระบุได้ 

     มากกว่า ๑ ข้อ) 

     □ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ 

         ข้าราชการครู  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการ 

         พลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ 

         ข้าราชการตำรวจ 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 

     □ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 

     □ รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า  

         หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 
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     □ รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 

     □ รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 

     □ เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

         สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่ง 

         หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์  แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

         ต้องดำรงตำแหน่งหรอืเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

         โดยเป็น            

         ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่       

         รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 

(สําหรับผู้สมัครที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อนี้โปรดระบุสาขาวิชาที่สอน) 

๙.  ประสบการณ์ในการทำงานและหรือผลงานทางวิชาการที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 

     สําหรับตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่   

     (ระบุเฉพาะชื่อเรื่องที่จะเสนอขอให้ประเมิน ทั้งนี้ หากไม่สามารถกรอกข้อมูลในเนื้อที่ที่กำหนดข้างล่างนี้

ได้เพียงพอให้จัดทำเป็นใบประจำต่อ เฉพาะข้อนี้) 

      (๑)             

                       

      (๒)             

                       

      (๓)             

                       

(สำหรับประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการข้างต้นให้จัดส่งพร้อมกับใบสมัครนี้) 
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๑๐. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับ  
      ใบสมัคร ดังนี้  (ระบุเฉพาะเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครเท่านั้น) 

      □ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสมัคร)  
          จำนวน ๒ รูป  (ใช้ติดในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป และยื่นพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ รูป) 

      □ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
          จำนวน ๑ ฉบับ 

      □ สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 

      □ สําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.๗) หรือประวัติการทำงาน จำนวน ๑ ชุด 

      □ สําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด 

      □ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.  
          (เอกสารหมายเลข ๑) 

      □ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน จำนวน ๑ ชุด (เอกสารหมายเลข ๒) 

      □ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น 
๑๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้า  
      เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร 
 

           ชื่อ..................................................ผูส้มัคร 

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

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

******************************* 

 
เงื่อนไข 
 (๑) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้  
ในประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดและลงลายมือชื่อในใบสมัคร และ
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนท่ีกำหนด 
 (๒) การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครท่ีทำตามแบบท่ีกำหนดนี้เท่านั้น 
 (๓) ใบสมัครฉบับใดท่ีไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ 
ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามท่ีกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร  
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 (๔) การยื่นใบสมัครด้วยตนเองให้ยื่นภายในวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ใบสมัคร
ท่ียื่นภายหลังวันและเวลาท่ีได้กำหนดไว้  จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 (๕) ไม่ว่าช่วงเวลาใดของการคัดเลือก  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม 
ท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
 (๖) เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามประกาศกำหนดรายละเอียดต่าง  ๆเกี่ยวกับการคัดเลือก 
 (๗) ในกรณีท่ีมีความจำเป็น อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม 
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สำหรับเจ้าหน้าที่ 

      □  เอกสาร/หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

      □  เอกสาร/หลักฐานที่ยื่นไม่ครบ ได้แก่ 
......................................................................................................................... .................. 
......................................................................... .................................................................. 
................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................... ........ 

      □  มีปัญหาอ่ืน ได้แก่ 
......................................................................................................................................... .. 
............................................................................... ............................................................ 
................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................................................................... .. 
 
  ลงลายมือชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

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

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


