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ใบสมคัรสอบ

ข ั�นตอนที� 1 : กรอกขอ้มลูเป็นภาษาไทยใหค้รบถว้นและสมบรูณ์

1.
ตาํแหนง่ที�สมคัรสอบ  ตลุาการประจําศาลปกครองชั �นตน้

การสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก

 สมคัรเป็นครั �งแรก  เคยสมคัรแลว้

2. คํานําหนา้ชื�อ  นาย  นาง  นางสาว  อื�นๆ ระบ ุ

ชื�อ  นามสกลุ  

(โปรดระบชุื�อและนามสกลุของทา่น ใหต้รงตามที�ปรากฏในบตัรประจําตวัประชาชนโดยไมต่อ้งกรอกคํานําหนา้ชื�อ)
เลขประจําตวัประชาชน 3509900540875

สญัชาต ิไทย

สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา่รา้ง  หมา้ย
วนั เดอืน ปี เกดิ 

 รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไมใ่สแ่วน่ตาดํา ขนาด 1 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 1 ปี (นับถงึวนัสมคัร) 
 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
 สําเนาทะเบยีนบา้น 
 เอกสารอื�นๆ (ถา้ม)ี เชน่ หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ – ชื�อสกลุ เป็นตน้ 

3. อาชพีปจัจบุนั

 ขา้ราชการ  ผูป้ฏบิตังิานในรัฐวสิาหกจิ
 ผูป้ฏบิตังิานในองคก์ารมหาชน  ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรัฐธรรมนูญ
 ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานอื�นของรัฐที�ตั �งขึ�นตาม

กฎหมาย
 พนักงานหรอืลกูจา้งในหน่วยงานของเอกชน

 ทนายความ  อื�นๆ โปรดระบ ุ

4. สถานภาพการดาํรงตาํแหนง่

ปัจจบุนัดํารงตําแหน่ง 

และตําแหน่งในการบรหิารงาน (ถา้ม)ี 

ระดบั/ชั �น/ยศ   สงักดั กอง/สํานัก/ฝ่าย 

กรม    กระทรวง/หน่วยงาน 

ถนน    แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ 

จังหวดั -- จังหวดั --    รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์    โทรสาร 

หรอืดํารงตําแหน่งครั �งสดุทา้ย (กรณีเกษียณหรอืพน้จากงาน) ตําแหน่ง 

ระดบั/ชั �น/ยศ        สงักดั กอง/สํานัก/ฝ่าย 

กรม    กระทรวง/หน่วยงาน 

พน้จากราชการ/หรอืงานซึ�งมตํีาแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจําแลว้ เมื�อ 

เนื�องจาก    

5. การดาํเนนิการทางวนิยัหรอืการถกูใหอ้อกจากราชการ

ตัวอย่างใบสมัคร
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5.1 การถกูดําเนนิการทางวนัิย
 เคย           ไมเ่คย         อยูร่ะหวา่งการดําเนนิการทางวนัิย            อยูร่ะหวา่งถกูสั�งพักราชการ/พัก

งาน

 ถกูสั�งใหอ้อกจากราชการหรอืออกจากงาน          ไดรั้บการลา้งมลทนิ
5.2 การถกูดําเนนิคดอีาญา/ลงโทษทางอาญา/คดลีม้ละลาย

 เคย           ไมเ่คย         อยูร่ะหวา่งการดําเนนิคดี

6. ที�อยูท่ี�สามารถตดิตอ่ได ้

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต 

จังหวดั -- จังหวดั --   รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัทบ์า้น  (โปรดระบหุมายเลขโทรศพัทท์ั �ง 9 หลกัโดยไมต่อ้งเวน้วรรค เชน่
029999999 ตอ่ 122)
โทรศพัทเ์คลื�อนที�  (โปรดระบหุมายเลขโทรศพัทท์ั �ง 10 หลกัโดยไมต่อ้งเวน้วรรค เชน่
0819999999)
โทรสาร 

E-mail 

Facebook    ID LINE  

7. คณุสมบตัทิี�ใชใ้นการสมคัร

7.1 คณุสมบตัทิี�ใชใ้นการสมคัรตามมาตรา 18 วรรคหนึ�ง (3) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครอง และวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (คณุสมบตักิารเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิอาจระบไุดท้ ั�ง (1 ) และ (2))

 (1) เป็นผูท้รงคณุวฒุใินสาขานติศิาสตร ์รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์หรอื สงัคมศาสตร์
(1.1)  วฒุกิารศกึษาที�ใชเ้ป็นคณุสมบตัใินการสมคัร

ไดรั้บปรญิญาบตัร  สาขาหรอืวชิาเอก 

เมื�อวนัที�  

 จากสถานศกึษา   

(1.2)  การดํารงตําแหน่ง (ระบไุดเ้พยีง 1 ขอ้)
1) เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งตามขอ้ 7.2 ยกเวน้ขอ้ 7.2.(4)(4.9) และ 7.2(4)(4.10)
2) เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งตามขอ้ 7.2. (4)(4.9) หรอื 7.2.(4)(4.10) และมปีระสบการณใ์นการทํางานโดยปฏบิตั ิ
หรอืเคยปฏบิตัหินา้ที�ในสว่นราชการ

หรอืปฏบิตัหิรอืเคยปฏบิตังิานในหน่วยงานอื�นของรัฐ ที�มใิชส่ว่นราชการ มาแลว้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่15ปี (นับถงึ
วนัปิดรับสมคัร)

 (2) เป็นผูท้รงคณุวฒุใินการบรหิารราชการแผน่ดนิซึ�งสําเร็จการศกึษาในระดบัวฒุปิรญิญาตรขีึ�นไป
(2.1)วฒุกิารศกึษาที�ใชเ้ป็นคณุสมบตัใินการสมคัร

ไดรั้บปรญิญาบตัร  สาขาหรอืวชิาเอก 

เมื�อวนัที�  

 จากสถานศกึษา   

(2.2)การดํารงตําแหน่ง (ระบไุดเ้พยีง 1 ขอ้)
1) เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งหรอืเคยดํารงตําแหน่งบรหิารที�ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง ประเภทบรหิารตามกฏหมายวา่
ดว้ยเงนิประจําตําแหน่ง มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่3ปี

รวมระยะเวลาทั �งสิ�น    เชน่ 1ปี1เดอืน   โดยดํารงตําแหน่งดงันี�

 ประเภทบรหิารระดบักลาง ตําแหน่ง   

ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 ประเภทบรหิารระดบัสงู ตําแหน่ง   

ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�   รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 ประเภทบรหิาร  ระดบั    ตําแหน่ง   
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 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

  ประเภทอํานวยการ  ระดบั    ตําแหน่ง   

 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 

2) เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งอื�นในหน่วยงานของรัฐที�มใิชข่า้ราชการ ซึ�งดํารงตําแหน่งหรอืเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทผูบ้รหิารที�เทยีบไดไ้มตํ่�ากวา่ขา้ราชการพลเรอืนระดบั 8 หรอืขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดบัตน้ มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่3ปีและมปีระสบการณใ์นการทํางาน โดยปฏบิตัหิรอืเคยปฏบิตั ิ
หนา้ที�ในสว่นราชการ หรอืปฏบิตัหิรอืเคยปฏบิตังิานในหน่วยงานอื�น

 ของรัฐ ที�มใิชส่ว่นราชการ มาแลว้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่15ปี (นับถงึวนัปิดรับสมคัร)

 

3) เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งประเภทผูบ้รหิารของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐที�มวีาระการดํารงตําแหน่ง ซึ�งดํารง
ตําแหน่งหรอืเคยดํารงตําแหน่งประเภทผูบ้รหิารที�เทยีบไดไ้มตํ่�ากวา่ขา้ราชการพลเรอืนระดบั 8 หรอื
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตําแหน่งประเภทอํานวยการระดบัตน้ มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่3ปี และมปีระสบการณใ์น
การทํางานโดยปฏบิตัหิรอืเคยปฏบิตัหินา้ที�ในสว่นราชการ หรอืปฏบิตัหิรอืเคยปฏบิตังิานในหน่วยงานอื�นของ
รัฐที�มใิชส่ว่นราชการ มาแลว้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่15ปี (นับถงึวนัปิดรับสมคัร)

 สําเนาปรญิญาบตัรหรอืสําเนาหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาที�ใชเ้ป็นคณุสมบตัใินการสมคัร
 สําเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (transcript) 
 สําเนาหนังสอืรับรองสาขากฎหมายมหาชนที�ออกโดยสถาบนัอดุมศกึษา 

7.2 คณุสมบตัทิี�ใชใ้นการสมคัร ตามมาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.ศป. ที�เกี�ยวขอ้ง (คณุสมบตัอิื�นอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการสมคัร (นับถงึวนัปิดรับ
สมคัร) ระบไุดม้ากกวา่ 1 ขอ้))

(1) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ข) รับราชการหรอืเคยรับราชการไมน่อ้ยกวา่3ปีในตําแหน่งไมตํ่�ากวา่พนักงานคดี
ปกครองระดบั 7 โดยใหคํ้านวณนับระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งไมตํ่�ากวา่พนักงานคดปีกครองระดบั 7 กอ่นวนัที� 31
มนีาคม 2552 

 รวมกบัระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งพนักงานคดปีกครองไมตํ่�ากวา่ระดบัชาํนาญการ

 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

(2) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ค) รับราชการหรอืเคยรับราชการไมน่อ้ยกวา่3ปีในตําแหน่งไมตํ่�ากวา่ผูพ้พิากษาศาล
ชั �นตน้หรอืเทยีบเทา่ ซึ�งไดรั้บเงนิเดอืนในชั �น 3  หรอืตลุาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

(3) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ง) รับราชการหรอืเคยรับราชการไมน่อ้ยกวา่3ปีในตําแหน่งอยัการจังหวดัหรอืเทยีบ
เทา่

 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

(4) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(จ) รับราชการหรอืเคยรับราชการไมน่อ้ยกวา่3ปีในตําแหน่งไมตํ่�ากวา่ขา้ราชการ
พลเรอืนระดบั 8 หรอืขา้ราชการพลเรอืน ประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ประเภทอํานวยการ หรอืประเภท
บรหิาร หรอืปฏบิตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานไมน่อ้ยกวา่3ปีในตําแหน่งที�เทยีบเทา่ตามที� ก.ศป. ประกาศกําหนด ใน
หน่วยงานของรัฐ องคก์ารมหาชน หรอืรัฐวสิาหกจิที�ตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา

 รวมระยะเวลาทั �งสิ�น       ปี     เดอืน ดงันี�

 (4.1).ขา้ราชการพลเรอืนในตําแหน่งไมตํ่�ากวา่ระดบั 8 
 

  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 

(4.2.)ขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการรัฐสภาสามญั ขา้ราชการศาลยตุธิรรม ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง
ขา้ราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขา้ราชการฝ่ายอยัการประเภทขา้ราชการธรุการ ขา้ราชการสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิขา้ราชการสํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ขา้ราชการ
กรงุเทพมหานครสามญั ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานสว่นตําบล พนักงาน
เมอืงพัทยา และขา้ราชการอื�นที�มรีะบบการกําหนดตําแหน่งเชน่เดยีวกบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัตามพระราช
บญัญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ในตําแหน่งประเภทอํานวยการระดบัตน้ ตําแหน่งประเภท
วชิาการระดบัชาํนาญการพเิศษ หรอืตําแหน่งอื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 
(4.3.)ขา้ราชการอื�นที�มรีะบบการกําหนดตําแหน่งเชน่เดยีวกบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตามพระราชบญัญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 ในตําแหน่งระดบั 8 หรอืสายงานบรหิาร หรอืสายงานวชิาการ หรอื
ตําแหน่งอื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 (4.4.)ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2547 ในตําแหน่งรองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาชาํนาญการพเิศษ ตําแหน่งรองผู ้
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อํานวยการชาํนาญการพเิศษ ตําแหน่งครชูาํนาญการพเิศษ ตําแหน่งศกึษานเิทศกช์าํนาญการพเิศษ หรอื
ตําแหน่งอื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 

(4.5.)ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พนักงานครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาเทศบาล พนักงานครแูละบคุลากรทางการศกึษา องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษากรงุเทพมหานคร พนักงานครแูละบคุลากรทางการศกึษาเมอืงพัทยา และขา้ราชการอื�นที�มี
ระบบการกําหนด มาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวทิยฐานะเชน่เดยีวกบัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ในตําแหน่ง

 รองผูอํ้านวยการชาํนาญการพเิศษ ตําแหน่งครชูาํนาญการพเิศษ ตําแหน่งศกึษานเิทศกช์าํนาญการพเิศษ
หรอืตําแหน่งอื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 (4.6.)ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาในตําแหน่งผูอํ้านวยการกอง ตําแหน่งหวัหนา้หน่วยงานที�เรยีก
ชื�ออยา่งอื�นที�มฐีานะเทยีบเทา่กองหรอืตําแหน่งอื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 (4.7.)ขา้ราชการทหารในตําแหน่งที�ผูดํ้ารงตําแหน่งมยีศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
 

  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 (4.8.)ขา้ราชการตํารวจในตําแหน่งที�ผูดํ้ารงตําแหน่งมยีศพันตํารวจเอก
 

  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 

(4.9.)พนักงานมหาวทิยาลยัในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐที�เป็นสว่นราชการ หรอืสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐที�ไม่
เป็นสว่นราชการและอยูใ่นกํากบัของรัฐในตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ที�ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง 5,600 บาท
ตําแหน่งผูอํ้านวยการกอง ตําแหน่ง หวัหนา้หน่วยงานที�เรยีกชื�ออยา่งอื�นที�มฐีานะ เทยีบเทา่กอง หรอืตําแหน่ง
อื�นที�เทยีบเทา่

 
  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

 

(4.10.)เป็นผูป้ฏบิตังิานในรัฐวสิาหกจิที�ตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีาองคก์ารมหาชนที�ตั �ง
ขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา หน่วยงานที�เป็นอสิระตามรัฐธรรมนูญ หรอืหน่วยงานอื�นของรัฐที�
จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตามตารางทา้ยประกาศ ก.ศป. เรื�องการกําหนดตําแหน่งอื�นในหน่วยงานของรัฐที�เทยีบ
เทา่อธบิดแีละที�เทยีบเทา่ขา้ราชการพลเรอืน ระดบั 8

 
  ในตําแหน่ง  

  ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

(5) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ฉ) เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อนวชิาในสาขานติศิาสตร ์รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรอืวชิาที�เกี�ยวกบั การบรหิารราชการแผน่ดนิในสถาบนัอดุมศกึษา และดํารงตําแหน่ง
หรอืเคยดํารงตําแหน่งไมตํ่�ากวา่

 รองศาสตราจารยห์รอืรองศาสตราจารยพ์เิศษไมน่อ้ยกวา่3ปี
 ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน

(6) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ช) สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก
 ดา้นนติศิาสตรส์าขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของรัฐหรอืปฏบิตังิานในหน่วยงานของรัฐ

องคก์ารมหาชน หรอืรัฐวสิาหกจิที�ตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่10ปีนับแต่
สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืไมน่อ้ยกวา่6ปีนับแตสํ่าเร็จการศกึษาระดบั

 ปรญิญาเอก โดยสําเร็จการศกึษา

 
ระดบัปรญิญาโท สาขากฎหมายมหาชน จาก 

 เมื�อ   

 ระดบัปรญิญาเอก สาขากฎหมายมหาชน จาก 

  
เมื�อ   

และ  รับราชการ  หรอืปฏบิตังิานในหน่วยงานของรัฐ (ระบสุงักดั) 

  นับแตสํ่าเร็จการศกึษาระดบัดงักลา่ว ตั �งแตว่นัที�   ถงึวนัที�    รวมระยะเวลา
เชน่ 1ปี1เดอืน

(7) มาตรา 18 วรรคหนึ�ง (4)(ซ) เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความไมน่อ้ยกวา่12ปี โดยไดป้ระกอบ
วชิาชพีทนายความตั �งแตว่นัที�  ถงึวนัที�  รวมระยะเวลา เชน่ 1ปี1เดอืน  

 และมปีระสบการณใ์นคดปีกครอง ตามประกาศ ก.ศป. เรื�อง การกําหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัประสบการณใ์นคดี
ปกครองของผูท้ี�เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความ
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หนังสอืรับรองจากสว่นราชการหรอืหน่วยงานเพื�อแสดงวา่เป็นผูม้คีณุสมบตัติามมาตรา18วรรคหนึ�ง(3)และ(4)
 แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง   พ.ศ.2542 ตามจํานวนผูรั้บรอง (ยกเวน้ผูส้มคัรที�

ใชค้ณุสมบตัขิองการเป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความ) 
 

 หนังสอืรับรองการเป็นทนายความ 
 หนังสอืรับรองการดําเนนิคดแีลว้แตก่รณี

 
8.
หลกัฐานที�แสดงประสบการณใ์นการทาํงานในหนา้ที�ตามตาํแหนง่หรอืตามที�ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหนว่ยงาน
ทางปกครองอื�นมอบหมายใหป้ฏบิตัหิรอืผลงานทางวชิาการที�บง่ชี�ถงึความรูค้วามสามารถที�เหมาะสมสาํหรบั
การเป็นตลุาการศาลปกครองช ั�นตน้ จาํนวน 5 เร ื�อง/ชิ�น ไดแ้ก ่(ระบเุฉพาะชื�อเร ื�องที�จะเสนอขอใหป้ระเมนิ
หากผา่นการสอบขอ้เขยีนแลว้ ท ั�งนี� หากไมส่ามารถกรอกขอ้มลูในเนื�อที� ที�กาํหนดไวข้า้งลา่งนี�ไดเ้พยีงพอ
ใหจ้ดัทาํเป็นใบประจาํตอ่ และ upload เอกสารมาทา้ยขอ้นี�) 

 1. 

ไมเ่กนิ 700  ตวัอกัษร

 2. 

ไมเ่กนิ 700  ตวัอกัษร

 3. 

ไมเ่กนิ 700  ตวัอกัษร

 4. 

ไมเ่กนิ 700  ตวัอกัษร

 5. 

ไมเ่กนิ 700  ตวัอกัษร
 ใบประจําตอ่(กรณีกรอกขอ้มลูไมเ่พยีงพอ)    No file chosenChoose File

9. ขอ้มลูอื�นๆ
 (1) ผา่นการอบรมหลกัสตูรกฏหมายปกครอง หรอืหลกัสตูรกฏหมายมหาชน ที� ก.ศ.ป. รับรองดงันี�

 (หมายเหต:ุ ผูส้มคัรตอ้งระบหุลกัสตูร รุน่ที�สาํเร็จการศกึษา และระยะเวลาที�เรยีนดงักลา่ว ใหค้รบถว้น)

 

 ไมเ่กนิ 300  ตวัอกัษร
(2) ไมเ่คยผา่นการอบรมหลกัสตูรกฏหมายปกครอง หรอืหลกัสตูรกฏหมายมหาชน ที� ก.ศ.ป. รับรอง

10.
ทา่นทราบขา่วการสมคัรจากไหน

 อนิเทอรเ์น็ต
 หนังสอืพมิพ์
 โทรทศัน์
 เพื�อน/รุน่พี�
 อื�นๆ (โปรดระบ)ุ 

         ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมวา่ หลงัจากไดร้บัการแตง่ต ั�งในคร ั�งแรกใหด้าํรงตาํแหนง่ตลุาการศาล
ปกครองช ั�นตน้แลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหย้า้ยไปดาํรงตาํแหนง่ในศาลปกครองในภมูภิาคตอ่ไปได ้            

          ขา้พเจา้ไดอ้า่นใบสมคัรดว้ยความรอบคอบและกรอกขอ้มลูตามที�เป็นจรงิทกุประการรวมทั �งยอมรับเงื�อนไขใน
ประกาศรับสมคัร และขา้พเจา้ใหคํ้ารับรองวา่ขา้พเจา้มคีณุสมบตัคิรบถว้นตรงตามที�กําหนดไวใ้นประกาศรับสมคัร
ทั �งนี� หากมกีารตรวจสอบ เอกสารหรอืคณุวฒุขิองขา้พเจา้ในภายหลงั ปรากฏวา่ ขา้พเจา้มคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นหรอื
มลีกัษณะ ตอ้งหา้ม ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบตัใินการสมคัรในครั �งนี�มาตั �งแตต่น้ และขา้พเจา้จะไมใ่ช ้สทิธิ
เรยีกรอ้งใดๆทั �งสิ�น

          การสมคัรตามขั �นตอนขา้งตน้ถอืวา่ผูส้มคัรเป็นผูล้งลายมอืชื�อและรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่ว ตามพ
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ระราชบญัญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2544 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2551 ดงันั�น หากผูส้มคัรเจตนา
กรอกขอ้มลูอนัเป็นเท็จอาจมคีวามผดิทางอาญาฐานแจง้ ขอ้ความอนัเป็นเท็จแกเ่จา้พนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 137

 
 
กรณุาป้อนขอ้มลูที�ปรากฎ
ดา้นขา้ง

 
 

 

กรณุาตรวจสอบขอ้มลูอกีครั �ง  กอ่นกดปุ่ ม   บนัทกึ   สง่ใบสมคัร    โดยเฉพาะเลขบตัรประจําตวัประชาชน และ ชื�อ - นามสกลุ

     ทา่นตอ้งการบรกิารรบับรกิารเสรมิ SMS / email แจง้ขา่วสารความเคลื�อนไหวการสมคัรสอบของหนว่ยงานหรอื
ไม ่

      (คา่บรกิารเสรมิจาก INET 20 บาท โดยบรกิารเสรมิไมเ่กี�ยวขอ้ง กบั สาํนกังานศาลปกครอง) 
        รบัขา่วสารผา่นบรกิารเสรมิ SMS / Email

  

Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวนัจนัทร-์ศกุร ์เวลา 8.30-
17.30 น.

 หรอื LineID : @Thaijobjob

 

รองรับการใชง้าน Internet Explorer (IE) , 
 Google Chrome และ Firefox เทา่นั�น




