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แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
 

หน่วยงานที่เสนอเรื่อง .......................................................................................................... 
 

1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล และต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง  
 1.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง.................................................................................... 
 1.2 ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง.................................................................. .................................................... 
2. ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535  
 (  ) นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง)  
 (  ) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 วรรคสอง)  
3. เหตุผลในการเสนอแต่งตั้ง 
 (  ) มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีใหม่ 
 (  ) เป็นการเสนอแต่งตั้งแทนผู้ที่ออกจากต าแหน่ง ด้วยเหตุ .................................................................. 

ตามมาตรา 10 (........) 
 (  )   เป็นการเสนอแต่งตั้งเพ่ิมเติม  
 (  )   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ  ........................................ 
4. วันที่ขอให้การแต่งตั้งมีผล 
 (  ) วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป    
 (  ) วันที่มีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (ระบุพร้อมแนบค าสั่ง) ......................................................... 
 (  )   วันอื่น ๆ (ระบุพร้อมเหตุผล) ............................................................................................................ 
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
 5.1 ค าน าหน้าชื่อ  (  ) นาย  (  ) นาง  (  ) นางสาว  (  ) ยศ/อ่ืน ๆ ระบุ  ......................................... 

 ชื่อ  ............................................  นามสกุล  ........................................  สัญชาติ ......................... 
 5.2 วันที ่เดือน ปี พ.ศ. เกิด  ......../............./..........  อาย.ุ........ ปี  
  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................................................................. 
 5.3 อาชีพในปัจจุบัน  ...................................  ต าแหน่ง  ..................................................................... 
  สังกัด (ระบุหน่วยงาน) ...................................................................................................................  

 โทรศัพท์:ที่ท างาน .............................................. ที่บ้าน.................................................................
 โทรศัพท์มือถือ...........................................  

 5.4 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ .......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

/6. คุณสมบัต.ิ.. 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- มาตรา 181 บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการการเมืองอ่ืนมิได้ 
- การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าอันต้องห้ามตามมาตรา 184 (1) อันเป็นผลให้สมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 [ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 2)  
กรณีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองซึ่งมิใช่รัฐมนตรี 
ในขณะเดียวกัน (เรื่องเสร็จที่ 882/2562] 
๘๘๒/๒๕๖๒ ว่า 
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6. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 (  )  มีสัญชาติไทย 
 (  )  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (  )  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 
  รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (  ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะรัฐมนตรี 
  ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (  ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (  ) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 (  ) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (  ) เคยเป็นบุคคลล้มละลายและปลดจากการล้มละลายแล้ว (ขอให้แนบประกาศเจ้าพนักงาน

 พิทักษ์ทรัพย์เก่ียวกับเรื่อง ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย) 
 (  ) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท า
  โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (  ) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แต่โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 
   (โปรดระบุข้อหา ผลของคดี และขอให้แนบเอกสารหลักฐานด้วย)  …............................……. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  ) อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและชี้มูลการกระท าความผิดขององค์กรอิสระ เช่น 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 (  ) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ 
 (  ) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
  ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

7. การตรวจสอบการกระท าความผิดจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (  ) ตรวจสอบแล้ว 
  (  ) ไม่พบประวัติ 
  (  ) พบประวัติ 
   (1) ระบุข้อหา และสถานที่ที่ถูกจับกุมด าเนินคดี................................................................. 
   (2) ผลของคดี.......................................................................(โปรดแนบเอกสารหลักฐานด้วย) 
  (  ) ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ 

8. คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 ตุลาคม 2557) ว่า ข้าราชการการเมือง เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือ ง  
พ.ศ. 2535 ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอ่ืน
ของรัฐ เว้นแต่การเป็นกรรมการของทางราชการ และต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์ใด ขัดหรือ
แย้งกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐ  
 (  )  ไมเ่ป็น  
 (  )  เป็น (ระบุชื่อต าแหน่งในคณะกรรมการ) ............................................................................  
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9. ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
และกรรมการขององค์การมหาชน (กรณีเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พนักงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการขององค์การมหาชนอยู่แล้ว หากได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
จะท าให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว) 
 9.1 กรรมการของรัฐวิสาหกิจ                                                                            
  (  )  ไม่เป็น       
  (  )  เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) .............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
  (  ) ไม่เป็น     
  (  ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 9.3 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
  (  ) ไม่เป็น     
  (  ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ว่า ในการแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมืองเพ่ือช่วยงานให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม และระมัดระวังไม่ให้มีการ  
ใช้อ านาจเกินกว่าที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกรณีที่อาจจะมีการแอบอ้างค าสั่ งนายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีในการด าเนินการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วย 
 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
 มาตรา 5 (6) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 บัญญัติห้ามกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจเป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมาย 
 มาตรา 8 (3) บัญญัติให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่งเมื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 
 
 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
 มาตรา 8 ตรี (9) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง 
 มาตรา 8 เบญจ (3) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (ตรี) 
 
 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
 มาตรา 4 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ “พนักงาน” 
หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ และให้รวมตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะเพ่ือการก าหนด
คุณสมบัติมาตรฐานและการพ้นจากต าแหน่งเท่านั้น 
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 9.4 กรรมการขององค์การมหาชน 
  (  )  ไม่เป็น     
  (  )  เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ........................................................ ........................... 

 9.5 กรรมการอื่น ๆ ซึ่งมีบทบัญญัติต้องห้ามหรือให้พ้นจากต าแหน่งในท านองเดียวกันกับข้อ 9.1-
9.4 เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต้องห้ามเป็นข้าราชการการเมือง 
ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
 (  )  ไม่เป็น  
 (  )  เป็น (ระบุชื่อหน่วยงานและบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดลักษณะต้องห้าม
และการพ้นจากต าแหน่ง) ..................................................................................................... .............................. 

10. (   ) ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

  
ลงชื่อ ............................................. ผู้ไดร้ับการเสนอแต่งตั้ง ลงชื่อ ............................................... ผู้รับรอง 
      ( .............................................. )                              ( ......................................... )                               
                                                     .           ต าแหน่ง ........................................ 
 

 
หมายเหตุ 1. ผู้รับรองต้องเป็นนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
  (ในกรณีเป็นต าแหน่งในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น 

2. การแต่งตั้ งข้าราชการการเมืองให้มีผลตั้ งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งแล้วให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองต่อไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 
และให้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จ านวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
(Diskette) มายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ. 2542 
 มาตรา 20 (6) บัญญัติให้ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการ 
โดยต าแหน่งต้องไม่มีลักษะต้องห้าม คือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 มาตรา 23 (4) บัญญัติให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้นจาก
ต าแหน่งเมือ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 (6) 
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/3. แบบข้อมูล... 

 มาตรา 9 (6) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 บัญญัติให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวงกรม
หรือทบวงการเมืองซึ่ งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  
สภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา 11 (3) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 บัญญัติให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 



สลค. (๐๖)๑๕ 

 
3. แบบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและแบบสรุปประวัติ ฯ ให้ส่งมาพร้อมกับ 

หนังสือน าส่งเรื่อง จ านวน 10 ชุด  
4. กรณีที่มีข้าราชการการเมืองในสังกัดซึ่งมิใช่ต าแหน่งรัฐมนตรีออกจากต าแหน่งตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
แจ้งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิ  
ในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการการเมืองนั้น ๆ ต่อไป 

5.  ขอให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
6. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามข้อ 9.5 คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นไว้ว่า  

“ผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง” หรือ “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” รวมทั้งถ้อยค าอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกันนั้นเป็นถ้อยค าที่มีความหมายกว้างกว่าค าว่า “ข้าราชการการเมือง” 
โดยรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด 

7. รูปถ่าย ใหใ้ช้รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 กรณีข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด 
 กรณีบุคคลทั่วไป สุภาพบุรุษให้แต่งกายชุดสากล สุภาพสตรีแต่งกายชุดสุภาพ 
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