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รายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
----------------------------------- 

    ๑.  ประธานศาลฎีกา         ประธานกรรมการ 

    ๒.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  กรรมการ 

   3. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กรรมการ 

   4.  ประธานศาลปกครองสูงสุด  กรรมการ  

    5.  นายสมชาย  หอมลออ  กรรมการ     
             (ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน)   

    6.  นางสุนี  ไชยรส       กรรมการ 
             (ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน)   

   7.  ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  กรรมการ  
        (ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน)   

      8.  ว่าท่ีร้อยตรี ถวัลย์  รุยาพร   กรรมการ 
              (ผู้แทนสภาทนายความ)   

  9.  นายสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์ กรรมการ 
      (ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข)    

       10.  นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี   กรรมการ  
 (ผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชน)   

    ๑1.  ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว   กรรมการ 
      (ผูเ้คยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษา 
      ซึ่งสอนหรือท างานวิจัยหรือท างานด้านสิทธิมนุษยชน)   

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

       

















 

  

                                      ล ำดับเลขท่ีสมัครหรือกำรเสนอชื่อ .......................-   

                      แบบใบสมัครหรือกำรเสนอชื่อบุคคลและหนังสือควำมยินยอม 
                  ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรสรรหำเป็นบุคคล 
                     ผู้สมควรไดร้ับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
                                           ……………………………….. 
 
 
 
           สมัครด้วยตนเอง 

    ได้รับกำรเสนอชื่อจำก  (ระบุชื่อผู้เสนอ)  ....………………….......…….....................…………......…….............. 

            ……………….......…….....................…………......…….................................... ....................................................... 

ชื่อ  (ผูส้มัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ) .................................................................................................................. 

นำมสกุล ........................................................................................................................................................... 

เป็นบุคคลผู้เป็นกลำงทำงกำรเมือง  และมีควำมรู้  และประสบกำรณ์ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
ของประชำชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  โดยเป็นผู้มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์  
ตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และประสงค์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อในด้านต่อไปนี้    

    ด้ำนที่  ๑     เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อเน่ืองกัน   
      (ตำมมำตรำ  ๘  (๑))     

          ด้ำนที่  ๕   เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนปรัชญำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
       และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในกำรส่งเสริม 
       และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  (ตำมมำตรำ  ๘  (๕)) 

     หมำยเหตุ   :   ให้ท ำเครื่องหมำย  √  ลงในช่อง      ในด้ำนที่ประสงค์สมัครหรือกำรเสนอชื่อ 
         ในด้ำนใดด้ำนหน่ึง  ไดเ้พียงด้ำนเดียวเท่ำนั้น 

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด  
๒ นิ้ว 



- ๒ - 
 

 

  

๑.  ประวัติส่วนตัว 
   ๑.๑ ชื่อ – นามสกุล  (ระบุค าน าหน้าชื่อ) ................................................................................................... 
     หมายเลขประจ าตัวประชาชน    
    เกิดวันที ่.......…..เดือน ................................พ.ศ. ................    สัญชาตโิดยการเกิด .......…..............   
    ปัจจุบันอายุ ………...... ป ี………...... เดือน  (มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสี่สิบห้ำปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี) 

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

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

    (กรณีผู้สมัครมีบิดำและมำรดำที่มีสัญชำติอื่น  ให้ยื่นหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีสัญชำติไทย 
โดยกำรเกิด  ส ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวหรือใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ของบิดำและมำรดำ  
และสูติบัตรของผู้สมัคร) 

   ๑.๔ สถานภาพ            โสด              สมรส               หย่า                หม้าย   

     ชือ่คู่สมรส  …………………...........……………....….. นามสกุล …….……….….....……………………………………. 
     เกิดวันที่  …….………  เดือน  ……..…………................. พ.ศ.  …………………....  ปัจจุบันอายุ ……….... ปี 
    สัญชาติ  ...........................................  อาชีพ  …………........................…….....………………..……............. 
     ชื่อบิดา (คู่สมรส)  …………………………..…………….  สัญชาติ  ……….………  อาชีพ  ...…………............... 
     ชื่อมารดา (คู่สมรส)  ………....…………….…............  สัญชาติ  ……………….  อาชีพ  …….……….….....….. 
    สถานที่ท างาน....................................................................................................................................... 
    จ านวนบุตร  ……………..  คน   ชาย  ………...  คน   หญิง  …………  คน  ดังนี้ 

 (๑) ชื่อบตุร .…………………..…..….……… นามสกุล .……………..……..…….……… ปัจจบุนัอาย ุ ……….  ปี 
 (๒) ชื่อบตุร .…………………..…..….……… นามสกุล .……………..……..…….……… ปัจจบุนัอาย ุ ……….  ปี 
 (๓) ชื่อบตุร .…………………..…..….……… นามสกุล .……………..……..…….……… ปัจจบุนัอาย ุ ……….  ปี 
 (๔) ชื่อบตุร .…………………..…..….……… นามสกุล .……………..……..…….……… ปัจจบุนัอาย ุ ……….  ปี 
 (๕) ชื่อบตุร .…………………..…..….……… นามสกุล .……………..……..…….……… ปัจจบุนัอาย ุ ……….  ปี 

๒.  สถำนที่อยู่ปัจจุบัน  
  บ้านเลขที่ ...……..….......... หมู่ ......................... ตรอก / ซอย........................................................................ 
  ถนน .............…............ ต าบล / แขวง ....……....................  อ าเภอ /เขต...................................................... 
  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .……….................. โทรศัพท์………………………….......................... 
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........................................……….....…..…… โทรสาร …………………….………............……….. 

สถำนที่ส่งเอกสำรและติดต่อได้สะดวก 

             สถานที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน 
สถานที่ท างาน / ทีบ่้าน /  เลขที ่...................... หมู่ที ่............ ตรอก / ซอย .................................... 
ถนน ..................................... ต าบล / แขวง …………….………….. อ าเภอ/เขต ……............................. 
จังหวัด ..................…....…….. รหัสไปรษณีย์ ........………..... โทรศัพท ์................................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่..........................……….....…..…… โทรสาร  ………………………….………………………... 



- ๓ - 
 

 

  

๓. วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม / ดูงำน 
   ๓.๑   วุฒิกำรศึกษำ  (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

(๑) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(๒) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(๓) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(๔) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(๕) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(6) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 

(7) ชื่อปริญญา................................................ สถานศึกษา..................................................................
       ปีที่ส าเร็จการศึกษา..................................... 
  ๓.๒  กำรฝึกอบรม / ดูงำน 

(๑) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบนั...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถงึ ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
(๒) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  

 สถาบนั...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 

(๓) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบนั...........................................................................................................................................

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

 สถาบนั...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 

(๕) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบนั...........................................................................................................................................

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

 สถาบนั...........................................................................................................................................
     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 

(7) ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................  
 สถาบนั...........................................................................................................................................

     ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
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๔.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  (ให้ระบุเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ) 
 ๔.๑  ประวัติกำรท ำงำน  (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) 

(๑) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถงึ ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 .......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๒) ต าแหนง่ ....................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ...................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๓) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๔) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท ์.............................................. 

(๕) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๖) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๗) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 
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๔.๒  ประวัติกำรเป็นกรรมกำร  ที่ปรึกษำ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ  
(๑) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 

 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๒) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๓) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๔) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๕) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถงึ ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๖) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 

(๗) ต าแหนง่ ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาตั้งแต่ ....................................... ถึง ....................................... รวม ........ ปี ........ เดอืน 
 หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 
 สถานที่ตัง้........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................... โทรศัพท์ .............................................. 
 



- ๖ - 
 

 

  

 ๕.  ควำมรู้  และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนเป็นที่ประจักษ์ 
      เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  ในด้ำนตำมที่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อระบุไว้ในแบบใบสมัคร 
 หรือกำรเสนอชื่อ  (เป็นข้อมูลส าคัญที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 จะน ามาประกอบการพิจารณาจึงขอให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความชัดเจน  ทั้งนี้   
 เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  โดยเริ่มระยะเวลาจากอดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน  เป็นเวลา 
 ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ป)ี 

  ๕.๑  กรณีสมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อตำมมำตรำ  ๘  (๑)  เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
  ด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อเน่ืองกัน 

ระยะเวลำ ควำมรู้  และประสบกำรณด้์ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ      
ของประชำชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี 
โดยเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ต่อเน่ืองกัน  (ตำมมำตรำ  ๘ (๑))   

รวม
ระยะเวลำ 
(ปี/เดือน) 

เริ่ม 
(เดือน/ปี) 

ถึง 
(เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลำทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน 

หมำยเหตุ  :  ระยะเวลำใหนั้บถึงวันสมัครหรือวันท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรสรรหำ 
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   ๕.2  กรณีสมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อตำมมำตรำ  ๘  (๕)  เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
             ด้ำนปรัชญำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ 
   ในกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน   

ระยะเวลำ ควำมรู้  และประสบกำรณด้์ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี 
โดยเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนปรัชญำ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวถิีชวีิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์
ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ตำมมำตรำ ๘ (๕)) 

รวม
ระยะเวลำ 
(ปี/เดือน) 

เริ่ม 
(เดือน/ปี) 

ถึง 
(เดือน/ปี) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมระยะเวลำทั้งสิ้น …………… ปี ........... เดือน 

หมำยเหตุ  :  ระยะเวลำใหนั้บถึงวันสมัครหรือวันท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรสรรหำ 
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๖.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งหรือประกอบอำชีพหรือวิชำชีพ 
 ๖.๑  ปัจจุบันเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  (ข้าราชการบ านาญ  โปรดระบุในข้อนี้) 
     ต าแหนง่ …………………………………….…………………….....….. ระดับ ...............................………………...... 
  หนว่ยงาน ............................................................................................................................................. 
   สถานทีต่ั้ง ............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  เงินเดือน …………….....…….………….. บาท  โทรศัพท์ ..............……………............................................... 
 ๖.๒  ปัจจุบันเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
   หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
   ต าแหนง่ ……………………………………………………….……….........................……..…................................... 
   หนว่ยงาน ............................................................................................................................................. 
   สถานทีต่ั้ง ............................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 
   เงินเดือน ………………………….....…… บาท  โทรศัพท ์........……………………...………………………………….. 
 ๖.๓  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้   
   มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  (โปรดระบุรายละเอียด) 
   ต าแหนง่ .........................…….………….....…………………………………........................................................ 
   บริษัท / ห้างหุ้นสว่น / องคก์ร ........................……....……………………………………................................. 
   ประกอบธุรกิจด้าน................................................................................................................................ 
   สถานทีต่ั้ง ………………………………………….…………………………………………….………………….................... 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
   เงินเดือน ..........................................บาท  โทรศัพท ์............…..…….................................................... 
  ๖.๔  เป็นลูกจา้งของบคุคล  (นอกเหนือจากการเป็นลกูจ้างตามข้อ  ๖.๓) 
   ชื่อ (นายจ้าง) ........................................................... นามสกุล ............................................................ 
   สถานทีต่ั้ง ……………………………………………………………..…………………………………………….................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
   เงินเดือน ..........................................บาท  โทรศัพท ์............…..…….................................................... 
  ๖.๕  ปัจจุบันประกอบวิชาชีพอิสระ  (โปรดระบุรายละเอียดพร้อมสถานที่ประกอบการ) 
   ประเภท .........…………...…………………………………….....….…….…………….……….……............................... 
   สถานทีป่ระกอบการ ........………………………………………....……………………………………………………......... 
   .............................................................................................................................................................. 
   รายได้/เงินเดือน..............................................บาท โทรศัพท ์........................……………....................... 
หมำยเหตุ  :  ผู้ได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำให้เป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  โดยที่ยังมิได้พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ  ๑1  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ  ๑1 (๒๓)  อยู่  ต้องแสดง
หลักฐำนว่ำได้ลำออกหรือเลิกประกอบวิชำชีพดังกล่ำวแล้ว  ต่อประธำนวุฒิสภำภำยในเวลำที่ประธำนวุฒิสภำก ำหนด   
ซึ่งต้องเป็นเวลำก่อนที่ประธำนวุฒิสภำจะน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐำนภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ให้ถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ  
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๗.  กำรประกอบกิจกำรส่วนตัว   
     ชื่อกิจการ ………………………………………………………………………………..…………….........……………………….......... 
    สถานทีต่ั้ง ……………………………………………………………..…………………........……………..….............................… 
   ………………………………………………………………………………..……………………………………..………........……………..
    โทรศัพท ์…………………………………………………………… 

๘.  เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังต่อไปนี้หรือไม่ 
       ๑)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 

                ไม่เป็น / ไม่เคยเป็น           

              เป็น                     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)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
           ไม่อยู ่                  อยู่   โปรดระบุ  .................................................................................. 

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

 ๘)  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
                  ไม่อยู ่                  อยู่   โปรดระบุ  ................................................................................. 

 ๙)  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
               ไม่ต้องค าพิพากษา      
         ต้องค าพิพากษา     โปรดระบุ  .......................................................................................... 

     ๑๐)   เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า 
   กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
              ไม่เคย                 เคย    โปรดระบุ  .............................................................................. 



- ๑๐ - 
 

 

  

 ๑๑)   เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวย 
    ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย 
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
             ไม่เคย                  เคย    โปรดระบุ  .............................................................................. 

 ๑๒)  เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือต่อต าแหน่ง 
    หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ 
    หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
    ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
    ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน 
    เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย 
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
                  ไม่เคย                  เคย   โปรดระบุ  ................................................................................ 

    ๑๓)   เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
                  ไม่เคย                  เคย   โปรดระบุ  ................................................................................ 

 ๑๔)   อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
             ไม่อยู ่                  อยู่    โปรดระบุ ................................................................................. 

 ๑๕)   เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า 
    ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน 
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
                  ไม่เคย                  เคย  โปรดระบุ  ................................................................................. 

     ๑๖)   เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
   มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน 
   หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
                 ไม่เคย                  เคย   โปรดระบุ  ................................................................................ 

    ๑๗)   เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
    หรือความผิดลหุโทษ 
              ไม่เคย                  เคย   โปรดระบุ  ................................................................................ 

     ๑๘)   เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา       
                ไม่เป็น / ไม่เคยเป็น           

           เป็น                     เคยเป็น  โปรดระบุ  ........................................................................... 
 



- ๑๑ - 
 

 

  

 ๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

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

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

   ๒๐)  มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

                 ไม่มี                     มี    โปรดระบุ  .............................................................................. 

   ๒๑)  เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง  

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

๙.  ควำมเก่ียวพันกับพรรคกำรเมือง  หรือกำรด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ให้ระบุรายละเอียดต าแหน่ง 
     หรือหน้าที่  (เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ     
 ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  

    ๙.๑ เคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  ในระยะเวลาสิบปีก่อนสมัครเข้ารับ 
   การสรรหา  (โปรดระบุรายละเอียด  พร้อมช่วงระยะเวลาให้ชัดเจน) 
  เคยเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง …………………………………………………….....……................................ 
  เมื่อวนัที่ ………..…  เดือน ………………………………. พ.ศ. …………....   
  หรือเคยด ำรงต ำแหน่ง …………………………………………… พรรคการเมือง....................................... 
  เมื่อวนัที่ ………..…  เดือน ………………………………. พ.ศ. …………....   
  และได้ลำออกเมื่อวนัที่ ………..… เดือน ……………………………. พ.ศ. …………....   

        หมำยเหตุ  :  ให้แนบหลักฐำนแสดงกำรลำออกประกอบด้วย   

  ๙.๒   การด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา  (ในกรณีที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นทางการให้ระบุ 
          ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)  (โปรดระบุรายละเอียด  พร้อมช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง) 
  .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
    ..........................................................................................................................................................  
            .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
        ..........................................................................................................................................................  
        ..........................................................................................................................................................  
        ..........................................................................................................................................................  
        ..........................................................................................................................................................  



- ๑๒ - 
 

 

  

 ๙.๓  ความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองหรือทางการเมืองของบุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดา  มารดา  คู่สมรส  
  บุตร  หรือคู่สมรสของบุตร  เป็นต้น  (ให้ระบุความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองหรือต าแหน่งหน้าที่ 
  ทางการเมืองของบุคคลในครอบครัวที่เคยด ารงต าแหน่ง  ในกรณีที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นทางการ   
  ให้ระบุภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) 
     ......................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
         ......................................................................................................................................................... 
         ......................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................                     
    ......................................................................................................................................................... 

     ๑๐.  เคยถูกต้ังกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย หรือเคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือมีคดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
  ของศำลหรือเคยถูกด ำเนินคดีในเรื่องใด ๆ หรือเคยถูกฟ้องร้องเป็นคู่ควำมในคดีอำญำ  หรือ 
  คดีล้มละลำยหรือไม่ อย่ำงไร  (เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรม 
    ทางจริยธรรมของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

             ไมเ่คย   

             เคย  (โปรดระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน) 

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



- ๑๓ - 
 

 

  

  ๑๑.   ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบั ติหน้ำที่กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
 (อันเป็นข้อมูลส ำคัญที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะน ำมำประกอบ
 กำรพิจำรณำ  จึงขอให้ระบุรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน) 

  ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ............................................................................................................................................................... 



- ๑๔ - 
 

 

  

๑๒.  กำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำนในฐำนะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ  รวมทั้งหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  (อันเป็นข้อมูลส ำคัญ 
ที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ  จึงขอให้ระบุ
รำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน) 

 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 



- ๑๕ - 
 

 

  

ทั้งน้ี  ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัครหรือกำรเสนอชื่อที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

          (๑)   รูปถ่ายสี  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี   
นับถึงวันสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ  จ ำนวน  ๑  รูป  โดยให้ติดรูปในช่องที่ก าหนดไว้ใน 
แบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อ 

  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐออกให้  อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)   

 (๓)   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)   

(๔)   ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหลักฐานรับรองว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
     จ ำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)   

 (๕)  ใบรับรองแพทย์  จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
               จากแพทยสภา  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัครหรือการเสนอชื่อ  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

    (๖)  กรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  มีบิดาและมารดาที่มีสัญชาติอื่น  ให้แสดงหลักฐาน 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  (ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  หรือใบส าคัญ
ถิ่นที่อยู่ของบิดาและมารดา  และสูติบัตรของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  จ ำนวน  ๑  ชุด  
(พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)   

   (๗)  เอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ   
เช่น  หลักฐานที่แสดงว่าได้ลาออกจากสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง   
หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  (ถ้ำมี)  จ ำนวน  ๑  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)   

  (๘)  ในกรณีที่ เป็นการเสนอชื่อ  ให้ผู้ เสนอชื่อแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ เสนอชื่อ 
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาแสดงด้วย 

         (๙)  เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้  และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ 
    และเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  ตามที่บัญญัติไว้ใน 
    มาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามด้านที่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อระบุไว้ใน 
    แบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อ  โดยให้ผู้ สมัครหรือผู้ ได้รับการเสนอชื่อจัดท าส าเนา 
    เฉพำะเอกสำรและหลักฐำนตำมข้อ  (๙)  จ ำนวน  12  ชุด  (พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 
    ส าเนาถูกต้อง) 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

 

  

    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ   
  ในกรณีที่ตรวจพบว่ำข้อควำมข้ำงต้นน้ีไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควร
แจ้งให้ทรำบ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้อื่น ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น 
  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเปิดเผยหรือส ำเนำแบบใบสมัครหรือ 
กำรเสนอชื่อ เอกสำรและหลักฐำนประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อ ตลอดจนข้อมูลเอกสารและ 
หลักฐานใด ๆ  ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้   
  นอกจากนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจน
หน่วยงำนและบุคคลอื่นใด ที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถด าเนินการ
เปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ในการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ทั้งนี้ โดยให้
ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  อน่ึง หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรสรรหำเป็นผู้สมควรได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ  ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมกำรเป็นผู้ได้รับกำรสรรหำเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ มำพร้อมน้ี  
  ก่อนยื่นแบบใบสมัครหรือกำรเสนอชื่อฉบับน้ี   ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท าความเข้าใจ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ตลอดจนประกาศและระเบียบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
แบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานแนบท้ายต่าง ๆ ทั้งหมดโดยตลอดเป็นอย่างดี 
และครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตนำยินยอมและสมัครใจที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  
และขั้นตอน  ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  ประกำศ  และระเบียบต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องทุกประกำร  รวมทั้ง
แบบใบสมัครหรือกำรเสนอชื่อและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมแบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อ 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครหรือการเสนอชื่อ นั้น เป็นเอกสารในราชการของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ลงชื่อ  ....................................................………… 

      (……………………………………………………………..) 
     ผู้สมคัร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

ค ำเตือน   
     ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ตามมาตรา  ๑๒  วรรคท้าย  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2560  ดังนั้น  กำรให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน  ซึ่งอำจท ำให้ผู้อื่นหรือประชำชนเสียหำย  อำจเป็นควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ 
แก่เจ้ำพนักงำน  ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ  137  ซึ่งต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 



- ๑๗ - 
 

 

  

 

 

แบบกำรเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรสรรหำเป็นผูส้มควรได้รับกำรแต่งต้ัง 
เป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  พร้อมทั้งควำมยินยอมจำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

 เขียนที่ ........................................................ 
         .......................................................... 

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

เรื่อง   การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แห่งชาติ  พร้อมทั้งความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เรียน   ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ        

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                                               หรือ 

องค์กร............................................................................................................................. .............................. 
ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ................................................. นามสกุล ...........................................  
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................  
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทั้งนี้  โดยบุคคล  
ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว  ได้ให้ความยินยอมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้แล้ว    

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

(............................................................) 
ผู้เสนอชื่อบุคคล 

เพื่อเข้ารบัการสรรหาเป็นผูส้มควรได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

หมำยเหตุ  :   1. กรณีบุคคลทั่วไปเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรสรรหำ  ให้ยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอช่ือ 
                  2. กรณีองค์กรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรสรรหำ  ให้ยื่นเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

-  เอกสารการจดทะเบยีนจัดตั้งองค์กร  
-  เอกสารเกี่ยวกับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการสรรหา  เช่น  รายงานการประชุมทีม่ีมตเิสนอช่ือบุคคล 

 เพื่อเข้ารับการสรรหา  
-  ใบมอบอ านาจขององค์กรให้ผู้มาเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา 

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  ............................................... นามสกุล ......................................................... 
ยินยอมให้ ................................................................................................................ ..... เสนอชื่อของข้าพเจ้า
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ลงชื่อ ................................................................. 
(..............................................................) 

ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
เพื่อเข้ารบัการสรรหาเป็นผูส้มควรได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 


