
 

 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 


