


































หนังสือรับรองความประพฤติของผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือแตงตั้งเปนตุลาการประจําศาลปกครองช้ันตน 

 

ท่ี ............................................................ 

วันท่ี  ...................................................................... 

  ขาพเจา ........................................................................................................ อายุ ..........................ป 

อาชีพ ........................................................................................................................................................................... 

ตําแหนง ....................................................................................................................................................................... 

หนวยงาน ..................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................... โทรศัพท ........................................................................................ 

บัตรประจําตัวขาราชการหรือหนวยงานของรัฐ/บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี .......................................................... 

ออกใหเม่ือ ............................................................. หมดอายุเม่ือ ................................................................................ 

โดย ............................................................................................................................................................................... 

มีภูมิลําเนาอยูท่ี ............................................................................................................................................................ 

............................................................................... โทรศัพท ........................................................................................ 

ขอรับรองวาขาพเจารูจัก .................................................................................................... ผูสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนตุลาการประจําศาลปกครองชั้นตน เปนอยางดี และขอรับรองวา............................................. 

.......................................................................... เปนผูมีความประพฤติดี มีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตน 
 

  พรอมนี้ขาพเจาไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชน ท่ีรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว 
 
 
 
 

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

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

                          ผูรับรอง 
 
 

หมายเหตุ  ผูสมัครตองไดรับการรับรองความประพฤติจากบุคคลอ่ืน  จํานวน ๒ คน 
  โดยใชหนังสือรับรองคนละฉบับ 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือ – ท่ีอยู ของบุคคลท่ีรูจักผูสมัครเปนอยางดี 

 

ช่ือผูสมัคร                             
 

ขาพเจา                              ขออางอิงบุคคล 

ท่ีรูจักขาพเจาเปนอยางดี  จํานวน ๕ คน  ดังนี ้

(๑) ชื่อ – นามสกุล            

     อายุ   ป  อาชีพ      หนวยงาน      

     ท่ีอยู             

             โทรศัพท      

(๒) ชื่อ – นามสกุล            

     อายุ   ป  อาชีพ      หนวยงาน      

     ท่ีอยู             

             โทรศัพท      

(๓) ชื่อ – นามสกุล            

     อายุ   ป  อาชีพ      หนวยงาน      

     ท่ีอยู             

             โทรศัพท      

(๔) ชื่อ – นามสกุล            

     อายุ   ป  อาชีพ      หนวยงาน      

     ท่ีอยู             

             โทรศัพท      

(๕) ชื่อ – นามสกุล            

     อายุ   ป  อาชีพ      หนวยงาน      

     ท่ีอยู             

             โทรศัพท      
 

 
 

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

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

            วันท่ี .................................................. 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 หน้า ๑ จาก ๔ หน้า 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารบัการสอบคัดเลอืก 
เพื่อแต่งต้ังเปน็ตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้น 

 
 

เลขที่......................             ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของหนังสือ 
 
 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.................................................................................................... 
รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง (ช่ือตําแหน่งในสายงาน)............................................. 
ระดับ................... (ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้ามี).........................................................................................) 
ต้ังแต่วันที่.................... เดือน .................... พ.ศ. ............... ถึงวันที่............. เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
รวมระยะเวลา ........... ปี .............. เดือน และดํารงตําแหน่ง (ช่ือตําแหน่งในสายงาน)............................................. 
ระดับ ...............(ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้าม)ี ............................................................................................) 
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่    � ได้รับ  หรือ   �  ไม่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกา 
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ต้ังแต่วันที่ ......................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ............................... 
ถึงวันที่ ........................ เดือน ................................ พ.ศ. ............. รวมระยะเวลา .............ปี ............. เดือน 
 

รับราชการในตําแหน่ง   (ช่ือตําแหน่งในสายงาน).................................................................................................... 
ระดับ/ช้ัน................(ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี)........................................................................................) 
ต้ังแต่วันที่............... เดือน .............................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
รวมระยะเวลา ............... ปี .................. เดือน และดํารงตําแหน่ง (ช่ือตําแหน่งในสายงาน) ................................... 
ระดับ ...................... (ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี) .....................................................................................) 
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่  � ได้รับ  หรือ   �  ไม่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ี 
    �  ประเภทบริหาร  ต้ังแต่วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ...................... 
ถึงวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. .............. รวมระยะเวลา ..............ปี ............ เดือน 
   �  ประเภทอํานวยการ  ต้ังแต่วันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. ........................ 
ถึงวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............. รวมระยะเวลา ...............ปี ..........เดือน 
 
     ให้ไว้ ณ วันที ่............. เดือน .............................. พ.ศ. ........... 
 
 
              (ลงช่ือ) .............................................................. 
                    (........................................................) 
                      ตําแหน่ง   หวัหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 หน้า ๒ จาก ๔ หน้า 

 
 
 

หมายเหตุ (๑) หนังสือรับรองคุณสมบัติฉบับนี้ให้ระบุการดํารงตําแหน่งท่ีใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศ 
รับสมัครฯ ข้อ ๒ ๓) และข้อ ๒ ๔) แล้วแต่กรณี  เพ่ือรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติท่ีใช้ในการสมัคร 
(อาจเป็นตําแหน่งปัจจุบันหรือไม่ก็ได้) 
  (๒ )  ชื่ อ ตํ า แหน่ ง ใ นสาย ง าน  เ ช่ น  เ จ้ า หน้ า ท่ี วิ เ ค ร าะ ห์น โยบายและแผน ชํ านาญการพิ เ ศษ 
นิติกรชํานาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ เป็นต้น ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน เช่น ผู้อํานวยการสํานัก 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อตําแหน่งทางวิชาการ เช่น รองศาสตราจารย์ , 
ศาสตราจารย์ เป็นต้น 
  (๓) หากดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งไม่ครบ ๓ ปี ให้ระบุการดํารงตําแหน่งและระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
อ่ืนๆ ให้ครบ ๓ ปี ด้วย 
  (๔) เคร่ืองหมาย  ............. หมายถึง ให้พิมพ์โดยใช้ข้อความอื่นแทนในกรณี  ดังนี้ 
       (๔.๑) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าพนักงานคดีปกครองระดับ ๗ โดยให้คํานวณ
นับระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าพนักงานคดีปกครองระดับ ๗ ก่อนวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ รวมกับระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญการ  ให้ใช้ข้อความนี้   
“รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง............... (พนักงานคดีปกครอง)................ ระดับ............................... 
ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ...................... พ.ศ. .................ถึงวันท่ี ............... เดือน ......................................... พ.ศ. ................... 
รวมระยะเวลา ................ปี ..................... เดือน” 
 

       (๔.๒) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่าซ่ึงได้รับ
เงินเดือนในชั้น ๓ หรือตุลาการพระธรรมนูญทหารกลาง ให้ใช้ข้อความนี้ 
“รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง.................. (ผู้พิพากษาศาลศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่าซ่ึงได้รับเงินเดือน
ในชั้น ๓ หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง) ชั้น................ (ซ่ึงเป็นตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่า 
ซ่ึงได้รับเงินเดือนในชั้น ๓ หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง) ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ..........................................  
พ.ศ. ...................... ถึงวันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. .................. รวมระยะเวลา ................ปี ..................... เดือน” 
 

       (๔.๓)  กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการเป็นอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า ให้ใช้ข้อความนี้ 
“รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง................. (อัยการจังหวัด/ตําแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า).............................. 
ชั้น..................... (ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีเทียบเท่าอัยการจังหวัด) ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. .................... 
ถึงวันท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ................ ปี ...................... เดือน” 
 

       (๔.๔) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือเทียบเท่า 
ให้ใช้ข้อความนี้ 

    (๔.๔.๑) กรณีผู้สมัครท่ีดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘  ให้ใช้ข้อความนี้ 
   “รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง 

(ชื่อตําแหน่งในสายงาน)............................................ระดับ................. (ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้ามี)...................................) 
ต้ังแต่วันท่ี............. เดือน ............................... พ.ศ. ................. ถึงวันท่ี............ เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 
รวมระยะเวลา .................. ปี ....................... เดือน และดํารงตําแหน่ง (ชื่อตําแหน่งในสายงาน)............................... ระดับ ............ 
(ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้ามี) .............................................................) ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ี    � ได้รับ  หรือ   �  ไม่ได้รับ 

เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม  ต้ังแต่วันท่ี................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................ 
ถึงวันท่ี ................... เดือน .......................... พ.ศ. .......................... รวมระยะเวลา ...................ปี .................... เดือน” 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 หน้า ๓ จาก ๔ หน้า 

 
 

   “รับราชการในตําแหน่ง  (ชื่อตําแหน่งในสายงาน)…………………….……………………………...... 
ระดับ........................... (ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้ามี)...........................................................................................................) 
ต้ังแต่วันท่ี............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. ถึงวันท่ี............ เดือน ....................................... พ.ศ. ................. 
รวมระยะเวลา .......... ปี ............ เดือน และดํารงตําแหน่ง (ชื่อตําแหน่งในสายงาน).................................................. ระดับ ............ 
(ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน  (ถ้ามี) ............................................................) ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ี    � ได้รับ  หรือ   �  ไม่ได้รับ 

เงินประจําตําแหน่งตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 
  �  ประเภทบริหาร  ต้ังแต่วันท่ี ...................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ........................ 
ถึงวันท่ี ............... เดือน ..................................... พ.ศ. .................. รวมระยะเวลา ...................ปี .................... เดือน 
  �  ประเภทอํานวยการ  ต้ังแต่วันท่ี ................. เดือน ..................................................... พ.ศ. ...................... 
ถึงวันท่ี ............... เดือน ..................................... พ.ศ. .................. รวมระยะเวลา ...................ปี .................... เดือน” 

     (๔.๔.๒) ตําแหน่งท่ี ก.ศป. เทียบเท่าตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) (กรณีข้าราชการทหาร) 
ให้ใช้ข้อความนี้ 

      “รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งท่ีมียศไม่ตํ่ากว่าพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก คือ 
ตําแหน่ง.....................................................................................อัตรา     �  พันเอก      �  นาวาเอก     � นาวาอากาศเอก 
รับเงินเดือน .................................................. ข้ัน..................................... บาท 
ต้ังแต่วันท่ี ............. เดือน...................................... พ.ศ. ...................ถึงวันท่ี ............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............ 
รวมระยะเวลา .................. ปี ............................... เดือน 
ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ี  �  ได้รับ  หรือ  �  ไม่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามป ี  ต้ังแต่วันท่ี .................................. เดือน ............................................................... พ.ศ. .......................... 
ถึงวันท่ี ............... เดือน ................................ พ.ศ. .................  รวมระยะเวลา ...................... ปี ........................ เดือน” 
      (๔.๔.๓) ตําแหน่งท่ี ก.ศป. เทียบเท่าตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) (กรณีข้าราชการตํารวจ) 
ให้ใช้ข้อความนี้ 
      “รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่ง ท่ี มียศไม่ ตํ่ากว่า 
พันตํารวจเอก  คือ 
ตําแหน่ง................................................................................ระดับ  .................. ข้ัน ............. อัตราเงินเดือน......................... บาท 
ต้ังแต่วันท่ี ............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. ถึงวันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. 
รวมระยะเวลา.............. ปี ...............................เดือน” 
ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ี  �  ได้รับ  หรือ  �  ไม่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ต้ังแต่วันท่ี ................................ เดือน .......................................................... พ.ศ. ................................... 
ถึงวันท่ี ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..................  รวมระยะเวลา.............. ปี ........................เดือน” 

            (๔.๕) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา หน่วยงานท่ีเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความนี ้

“ เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งท่ีเทียบเท่าตามท่ี ก.ศป. 
ประกาศกําหนด ในหน่วยงาน ....................................................... ได้แก่ ตําแหน่ง......................................................... 
ระดับ  .................................. ข้ัน ............................ อัตราเงินเดือน......................................... บาท 
ต้ังแต่วันท่ี ............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. ถึงวันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. 
รวมระยะเวลา.............. ปี ...............................เดือน” 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 หน้า ๔ จาก ๔ หน้า 

 
ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ี  �  ได้รับ  หรือ  �  ไม่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ต้ังแต่วันท่ี ................................ เดือน .......................................................... พ.ศ. ................................... 
ถึงวันท่ี ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..................  รวมระยะเวลา.............. ปี ........................เดือน” 

และ “ มีประสบการณ์ในการทํางานโดยปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงาน............................... 
ในตําแหน่งดังนี้ 

   ๑) ตําแหน่ง .....................................................................ระดับ (ถ้ามี) ........................................... 
      ต้ังแต่วันท่ี ........................ เดือน......................................................... พ.ศ. .............................. 
      ถึงวันท่ี ............................. เดือน ........................................................ พ.ศ. ............................. 
   ๒) ตําแหน่ง .....................................................................ระดับ (ถ้ามี) ........................................... 
      ต้ังแต่วันท่ี ........................ เดือน......................................................... พ.ศ. .............................. 
      ถึงวันท่ี ............................. เดือน ........................................................ พ.ศ. ............................. 
   ๓) ตําแหน่ง .....................................................................ระดับ (ถ้ามี) ........................................... 
      ต้ังแต่วันท่ี ........................ เดือน......................................................... พ.ศ. .............................. 
      ถึงวันท่ี ............................. เดือน ........................................................ พ.ศ. ............................. 
                     ฯลฯ                                                       . 

รวมระยะเวลา.....................ปี.................................เดือน 
(กรณีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหรือเคยปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า ๑ หน่วยงาน ให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับรอง) 
 

      (๔.๖) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติของการเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ในสถาบันอุดมศึกษาและ 
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้ข้อความนี ้

 “เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขา................................................................................................... 
ใน (ระบุชื่อสถาบัน)...........................................................................ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
ถึงวันท่ี .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ......................รวมระยะเวลา ............. ปี ............... เดือน และดํารงตําแหน่ง/ 
เคยดํารงตําแหน่ง .................................... (ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ) ................................................ 
ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน .................................... พ.ศ. ....................ถึงวันท่ี .......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
รวมระยะเวลา .................. ปี ................. เดือน” 

       (๔.๗) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ 
 สาขากฎหมายมหาชนและได้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนับแต่สําเร็จการศึกษาดังกล่าว  
ให้ใช้ข้อความนี้ 

 “สําเร็จการศึกษาระดับ  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก  สาขากฎหมายมหาชน 

เม่ือวันท่ี..............เดือน............................... พ.ศ. ................. และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(ระบุสังกัด) ......................................................................................นับแต่สําเร็จการศึกษาระดับดังกล่าว 
ต้ังแต่วันท่ี ........................ เดือน ................................................... พ.ศ. ........................................ 
ถึงวันท่ี ................. เดือน ............................... พ.ศ. .......................... รวมระยะเวลา ................... ปี ....................เดือน” 

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 

หนังสือรับรองการเปนทนายความ 
 
 

เขียนท่ี ............................................... 

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

  ขาพเจา .......................................................................... นายทะเบียนสภาทนายความ 
ขอรับรองวา ..................................................................  ผูประสงคจะขอรับการสอบคัดเลือกเปนตุลาการประจํา
ศาลปกครองชั้นตนไดจดทะเบียนเปนทนายความ  ตั้งแตวันท่ี......... เดือน .................................. พ.ศ. ..........
ถึงวันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .......... รวมระยะเวลา ......... ป ......... เดือน ........ วัน 
ตามใบอนุญาตใหเปนทนายความเลขท่ี ............................................................ 
 
 
 

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

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

                                                                นายทะเบียนสภาทนายความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



หนังสือรับรองการดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองช้ันตน 
สําหรับผูขอรับการคัดเลือกเปนตุลาการศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครอง .............................. 

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

  ขอรับรองวา ............................................................................................. ทนายความ 
ไดดําเนินคดปีกครองในศาลปกครอง .................................................................. โดยเปนผูทําคําฟอง คําใหการ 
คําคัดคานคําใหการ หรือคําใหการเพ่ิมเติม และเปนคดี ท่ีศาลไดมี คําพิพากษาหรือคําสั่ งในเนื้อหา 
แหงคดี อันมิใชการสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา การสั่งยุติการพิจารณา หรือการสั่งจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ จํานวน ......................... คดี  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 
 

 

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

ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครอง ................... 
 

 

 

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองท่ีผูขอรับการคัดเลือก 
       เคยดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกเคยดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองหลายศาลดวยกัน 
     ใหผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองแตละศาลแยกทําใบรับรองตางหากจากกัน 

  (๓) หากมีการแกไขจํานวนคดี  ใหผูรับรองลงชื่อกํากับทุกแหง 
  (๔) ในกรณีท่ีผูรับรองไมรับรองคดีใด  ใหขีดฆาและลงชื่อกํากับไวดวย 
  (๕) คดีปกครองท่ีมีการดําเนินคดีตั้งแตในชั้นศาลปกครองชั้นตนจนถึงศาลปกครองสูงสุด 
       โดยทนายความคนเดียวกัน ใหนับเพียงหนึ่งคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 

บัญชีรายละเอียดการดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองช้ันตน 
ของ 

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

ในศาลปกครอง ...................................................................... 
 

ลําดับท่ี คดีหมายเลขดําท่ี คดีหมายเลขแดงท่ี ช่ือผูฟองคดี ช่ือผูถูกฟองคด ี
ใหระบุวาเปนผูทําคําฟอง 
คําใหการ คําคัดคานคําใหการ 
หรือคําใหการเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 

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

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

ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครอง ..................... 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 

หนังสือรับรองการดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 
สําหรับผูขอรับการคัดเลือกเปนตุลาการศาลปกครองช้ันตน 

 

ศาลปกครองสูงสุด 

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

  ขอรับรองวา .................................................................................................. ทนายความ 
ไดดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด โดยเปนผูทําคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพ่ิมเติม 
คําอุทธรณ หรือคําแกคําอุทธรณ และเปนคดีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในเนื้อหาแหงคดี อันมิใช 
การสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา การสั่งยุติการพิจารณา หรือการสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
จํานวน ..................... คดี ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ (๑) หากมีการแกไขจํานวนคดี  ใหผูรับรองลงชื่อกํากับทุกแหง 
  (๒) ในกรณีผูรับรองไมรับรองคดีใด  ใหขีดฆาและลงชื่อกํากับไวดวย 
  (๓) คดีปกครองท่ีมีการดําเนินคดีตั้งแตในชั้นศาลปกครองชั้นตน จนถึง 
   ศาลปกครองสูงสุด โดยทนายความคนเดียวกัน ใหนับเพียงหนึ่งคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองสูงสุด 

เอกสารหมายเลข ๖ 



 

บัญชีรายละเอียดการดําเนินคดีปกครอง 
ของ 

.......................................................................... 
ในศาลปกครองสูงสุด 

 

ลําดับท่ี คดีหมายเลขดําท่ี คดีหมายเลขแดงท่ี ช่ือผูฟองคดี ช่ือผูถูกฟองคดี 

ใหระบุวาเปน 
ผูทําคําฟอง คําใหการ  
คําคัดคานคําใหการ 
หรือคําใหการเพ่ิมเติม   
คําอุทธรณ 
หรือคําแกอุทธรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

หมายเหตุ 
 คดีใดท่ีผูขอรับการคัดเลือกเปนผูทําคําอุทธรณหรือ 
คําแกอุทธรณ ใหระบุลําดับท่ีของคดีในศาลปกครองชั้นตน 
(คดีหมายเลขดําและคดีหมายเลขแดง) ในชองขวาสุดของ 
ตารางบัญชีฯ ดวย 

 

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

       ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองสูงสุด 

เอกสารหมายเลข ๖ 



 

หนังสือรับรองการวาความในคดีแพงท่ีมีลักษณะเปนคดีปกครอง  
หรือคดีปกครองท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

สําหรับผูขอรับการคัดเลือกเปนตุลาการศาลปกครอง 
 

   เขียนท่ี ................................................... 

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

  ขาพเจา .......................................................... ตําแหนง ................................................. 

ขอรับรองวา .............................................................................................ผูขอรับการคัดเลือกเปนตุลาการ 
ศาลปกครองไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเปนทนายความตามใบอนุญาตเปนทนายความเลขทะเบียน
ท่ี .............................................. ไดวาความ 

๑. ในคดีแพงท่ีมีลักษณะเปนคดีปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในศาล ................................................... จํานวน .............. คดี  

๒. ในคดีปกครองท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ในศาล ................................................... จํานวน .............. คดี  

ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

 
 
        

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

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

   ผูอํานวยการ.......................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเปนผูอํานวยการฯ (ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล 
       หรือผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล แลวแตกรณี) แหงศาลท่ีผูขอรับการคัดเลือก 
       ไดเคยวาความ 
  (๒) ในกรณีท่ีผูขอรับการคัดเลือกไดเคยวาความในศาลหลายศาลดวยกัน 
       ใหผูอํานวยการฯ แตละศาลแยกทําใบรับรองตางหากจากกัน 
  (๓) หากมีการแกไขจํานวนคดี ใหผูอํานวยการฯ ลงชื่อกํากับทุกแหง 
  (๔) ในกรณีท่ีผูอํานวยการฯ ไมรับรองคดีใด ใหขีดฆาและลงชื่อกํากับไวดวย 
 
 

เอกสารหมายเลข ๗ 



 

บัญชีรายละเอียดการวาความในคดีแพงท่ีมีลักษณะเปนคดีปกครอง 
หรือคดีปกครองท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

ของ 
............................................................................... 

ในศาล ....................................................................... 
 

ลําดับท่ี คดีหมายเลขดําท่ี คดีหมายเลขแดงท่ี ช่ือโจทก ช่ือจําเลย 

ผูขอรับการสอบ 
คัดเลือกมารวม 
ในการพิจารณา 
กี่ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
หมายเหตุ  (๑) คดีท่ีรับรองตองเปนคดีท่ีผูขอรับการคัดเลือก 

   ไดมารวมในการพิจารณาของศาล 
 (๒) ใหลงวัน เดือน ป ท่ีผูขอรับการคัดเลือกไดมารวม 

   ในการพิจารณาไวในชอง “ผูขอรับการคัดเลือก 
   มารวมในการพิจารณาก่ีครั้ง” ดวย 

 
 
 
 
 

….................................................................. 
(...................................................................) 
ผูอํานวยการ................................................. 

เอกสารหมายเลข ๗ 



     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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