
     ขอมูลบุคคลของ                       
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนตุลาการประจําศาลปกครองช้ันตน 

 
 

๑. ขอมูลผูสมัคร 

 ชื่อ-นามสกุล           

 สัญชาติ    เชื้อชาติ   ศาสนา     

 วัน เดือน ปเกิด     อายุ  ป           เดือน 

 สถานภาพ    �  โสด     �  สมรส     �  หยา     �  หมาย 

 

๒. ประวัติการศึกษาและการฝกอบรม 
    ๒.๑ วุฒิการศึกษา 
 

ระดับ วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี     

     

     

     

ปริญญาโท     

     

     

     

ปริญญาเอก     

     

     

     

คุณวุฒิอ่ืน ๆ (ระดับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตอ่ืนหรือเทียบเทาข้ึนไป) 

     

     

     

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๘ 



    ๒.๒ การฝกอบรมเก่ียวกับหลักสูตรกฎหมายมหาชน 

 (๑) ชื่อหลักสูตร           

      สถานท่ีจัด           

      ปท่ีจัดอบรม    ระยะเวลา                

 (๒) ชื่อหลักสูตร           

       สถานท่ีจัด           

       ปท่ีจัดอบรม    ระยะเวลา                 

 (๓) ชื่อหลักสูตร           

      สถานท่ีจัด           

      ปท่ีจัดอบรม    ระยะเวลา                

 (๔) ชื่อหลักสูตร           

       สถานท่ีจัด           

       ปท่ีจัดอบรม    ระยะเวลา                 
 

๓. ประวัติการดํารงตําแหนง (ตั้งแตเริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงานและใหระบุเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตําแหนงท่ีสําคัญ) 

    ๓.๑ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น               

          หนวยงาน           

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล      

          ตําแหนง                      

    ๓.๒ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น               

          หนวยงาน           

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล 

          ตําแหนง                      

    ๓.๓ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น                

          หนวยงาน           

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล 

          ตําแหนง                       

    ๓.๔ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น                

          หนวยงาน           

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล 

          ตําแหนง                      

 

 หนา ๒ จาก ๗ หนา 



    ๓.๕ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น               

          หนวยงาน            

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล 

          ตําแหนง           

    ๓.๖ ตําแหนง      ระดับ/ชั้น                

          หนวยงาน           

          ตั้งแตวันท่ี     ถึงวันท่ี      

          โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ชื่อ-นามสกุล 

          ตําแหนง                      
 

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการเปนกรรมการ/อนุกรรมการตาง ๆ ท่ีสําคัญ 

๔.๑ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานกุาร เปนตน)       

           ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา          ป 

๔.๒ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ เปนตน)       

           ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา         ป 

๔.๓ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ เปนตน)       

           ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา          ป 

๔.๔ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ เปนตน)       

           ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา          ป 

๔.๕ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ เปนตน)       

           ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา          ป 

๔.๖ ชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ         

           ของหนวยงาน           

           ในฐานะ (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ เปนตน)       

            ตั้งแตวันท่ี   ถึงวันท่ี    รวมระยะเวลา          ป 

 หนา ๓ จาก ๗ หนา 



๕. ผลงานดีเดน 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            
            
            
            
            
             

             

             
 

 หนา ๔ จาก ๗ หนา 



๖. การถูกดําเนินการทางวินัยและการถูกใหออกจากราชการ หรือการถูกใหออกจากงาน/ 
    การถูกดําเนินการเกี่ยวกับมรรยาททนายความ 
    ๖.๑ กรณีเปนหรือเคยเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจาง 

-   อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม 
       อยู    ไมอยู 
-    อยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 
     หรือออกจากงานไวกอนหรือไม 

        อยู    ไมอยู 
-    เคยถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม 
       เคย    ไมเคย 
-    เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไดรับการลางมลทิน หรือเคยถูกออกจากราชการหรือ 

      ใหออกจากงานหรือไม 
       เคย    ไมเคย 
 

หากอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรืออยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือพักงาน  
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือเคยถูกดําเนินการทางวินัย  
หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือไดรับการลางมลทิน หรือเคยถูกใหออกจากราชการ 
หรือใหออกจากงาน หรือมีขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีควรแจงเพ่ิมเติมใหทราบ  เชน  เรื่องกลาวหารองเรียน         
ท่ีอยูระหวางดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  เรื่องกลาวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวนิิจฉัย 
วาไมมีมูลใหขอกลาวหาตกไป  เคยหรืออยูระหวางการถูกรองเรียนหรือถูกดําเนินการเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตน  ใหระบุขอกลาวหาพรอมผลการพิจารณา 
            

             

             

             

            

                       

             

             

            

                       

             

             

            

             

             

            

 หนา ๕ จาก ๗ หนา 



๖.๒ กรณีเปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความ 

 �  ไมเคยถูกดําเนินการหรือดําเนินคดีตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ 

 �  เคยถูกดําเนินการหรือดําเนินคดีตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ  

 �  อยูในระหวางถูกสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการหรือดําเนินคดีตาม 

      ขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ 
หากเคยถูกดําเนินการหรือดําเนินคดีตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ หรืออยูใน 
ระหวางถูกสอบสวนขอเท็จจริง หรือมีขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีควรแจงเพ่ิมเติมใหทราบ เชน  
เคยหรืออยูระหวางการถูกรองเรียนหรือถูกดําเนินการเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตน  
ใหระบขุอกลาวหาพรอมผลการพิจารณา 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

๗. การถูกดําเนินคดีอาญา/ลงโทษทางอาญา/ดําเนินคดีลมละลาย 
    ๗.๑ การถูกดําเนินคดีอาญา 

 �  เคย      �  ไมเคย      �  อยูระหวางถูกดําเนินคดี 

    ๗.๒ การถูกลงโทษทางอาญา 

 �  เคย      �  ไมเคย      �  ไดรับการนิรโทษกรรม 

    ๗.๓ การถูกดําเนินคดีลมละลาย 

 �  เคย      �  ไมเคย      �  อยูระหวางถูกดําเนินคดี 

หากเคยถูกดําเนินคดีอาญา ถูกลงโทษทางอาญา หรือถูกดําเนินคดีลมละลาย หรือมีขอมูลอ่ืน ๆ  
ท่ีควรแจงเพ่ิมเติมใหทราบ เชน เคยหรืออยูระหวางในข้ันตอนการสืบสวน สอบสวน หรือ 
ข้ันตอนการทําความเห็นและคําสั่งของพนักงานอัยการ เปนตน ใหระบุรายละเอียดพรอมผลการพิจารณา 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

 หนา ๖ จาก ๗ หนา 



๘. ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ ก.ศป. วาดวยการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ การดํารงตําแหนง หรือการประกอบการท่ีขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตุลาการศาลปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ปจจุบันขาพเจาเปน/ไมเปน ผูมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้ 
 �  เปน  �  ไมเปน (๑) ขาราชการอ่ืนซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

 �  เปน  �  ไมเปน (๒) พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

 �  เปน  �  ไมเปน (๓) ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน  
     ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง 
     ท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
     สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 �  เปน  �  ไมเปน (๔) กรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

 �  เปน �  ไมเปน (๕) กรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนกรรมการใน 
                                                        หนวยงานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร การเรียนการสอน 
                                                        การประเมินผล และการวิจัย 
 �  เปน �  ไมเปน (๖) กรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนง 

     อ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายกันในหางหุนสวนบริษัท 
 �  เปน �  ไมเปน (๗) ทนายความ 

 �  เปน �  ไมเปน (๘) ผูพิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว  
     ศาลแรงงาน ศาลทรัพยสินทางปญญา 
     และการคาระหวางประเทศ หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน 

 �  เปน �  ไมเปน (๙) ท่ีปรึกษาของพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง 
    ในทางการเมืองหรือในพรรคการเมือง 
 �  เปน �  ไมเปน       (๑๐) ท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

�  เปน �  ไมเปน        (๑๑) ผูรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยงานของรัฐ 
      หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

 สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมี 
 สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน 

      จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ในกรณีท่ีขาพเจาเปนผูมีลักษณะตองหามดังกลาวขางตน ขาพเจาตองลาออกจากการเปนบุคคล 
ซ่ึงมีลักษณะตองหามนั้น หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาขาพเจาไดเลิกประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ 
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาว ท้ังนี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

 ขอรับรองวาขอมูลบุคคลดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงชื่อ .....................................................ผูสมัคร 
 

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

                         วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ........ 

 หนา ๗ จาก ๗ หนา 
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