วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นอาจารย7ประจําคณะนิติศาสตร7 หรือภาควิชานิติศาสตร7 หรือสาขาวิชานิติศาสตร7
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ ..........................………...…………..……
วันที่ ..... เดือน …………….……...... พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….…………...............….…........ ตําแหนง .............................................……………
ขอรับรองวา .............………………………………………..........................…………………....……... ผูสมัครสอบเพื่อ
บรรจุเป$นขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น อาจารย.ประจํา
คณะนิติศาสตร. หรือภาควิชานิติศาสตร. หรือสาขาวิชานิติศาสตร. มหาวิทยาลัย ..…………................…....
เริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่…..…. เดือน ………………..….……. พ.ศ. ….….... ถึงวันที่ ……..
เดือน ………............................. พ.ศ. ............ โดยสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร. หรือ
ภาควิชานิติศาสตร. หรือสาขาวิชานิติศาสตร. มาแลวเป$นเวลา .............….. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารง
ตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...................……………….………
.......….............................................……..……………………………………………………………………..……………………

(ลงชื่อ) ……………..………........................ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ...............………...................…………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๒

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นพนักงานฝ+ายปกครองหรือตํารวจ
เขียนที่ ..........................………….............………
วันที่ ……..... เดือน …………….…........ พ.ศ. .............….
ขาพเจา …….……..…....................………........ ตําแหนง ..............………………...………………
ขอรับรองวา ............…………………................……...………………..…… ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเป$นขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$นขาราชการ..........….…………….........…
ตําแหนง …..........………….……… สังกัดสํานัก/กอง ………………........…….. กรม………………….………………
อัตราเงินเดือน …………... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนง……………..…………......……ตั้งแตวันที่ ……
เดือน ….…….……. พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ….… เดือน ……………..…....พ.ศ. …...... และไดปฏิบัตงิ านในหนาที่
พนักงานสอบสวนมาแลวจํานวน ….. เรื่อง เป$นเวลา ........….. ป5 ป6จจุบนั ยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/
พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ .......................................……………………………..
..................................................…………………………………..………………………........………………………………..
(ลงชื่อ) ………….…….................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..................…….....………….......……..

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๓

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย)
หรือเจาพนักงานคดี สํานักงานศาลยุตธิ รรม
เขียนที่ ..................................…………………....…
วันที่ ………... เดือน …….……………....... พ.ศ. ............….
ขาพเจา …….…………....................………........ ตําแหนง .................................…………………
ขอรับรองวา .…..................……………………………………..... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงาน
ศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย) หรือเจาพนักงานคดี สํานักงานศาลยุติธรรม สังกัดสํานัก/กอง
.........…...........…................ อัตราเงินเดือน ……...…….. บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาว
ตั้งแตวันที่ ….. เดือน ……................... พ.ศ. ……...... ถึงวันที่ .......เดือน ………..........…. พ.ศ. ……….......
และไดปฏิบัติงานในดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.ศ.
กําหนดมาแลวเป$นเวลา …...... ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนง เพราะ……..…………..……………………………………………………....................................……….
…………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………

(ลงชื่อ) ……………........…………….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ……………………....................................….
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๔

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นนายทหารทําหนาทีน่ ายทหารสืบสวนสอบสวน หรือ
นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน กระทรวงกลาโหม
เขียนที่ .........................………………….…………
วันที่ …...... เดือน ….……………..…........ พ.ศ. ....………..
ขาพเจา …….…………........……………..……........ ตําแหนง .............................………….………
ขอรับรองวา .…..................…………………....………………………............. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น นายทหารซึ่งทําหนาที่นายทหารสืบสวน
สอบสวนหรือนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวนตําแหนง .....………………………..…….......... สังกัดสํานัก/
กอง…………….................... กรม..........................……….. กระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือน………....... บาท
โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่ ………..... เดือน ………………….……. พ.ศ. ………..…......
ถึงวันที่ ……. เดือน ………........……… พ.ศ. ……........ และไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจ
ของศาลทหารมาแลวจํานวน ....……...... เรื่อง เป$นเวลา .….............… ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ……….................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………….……..................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..................…..………...................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการป@องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
เขียนที่ .....................................……………………
วันที่ ……….... เดือน ….……............. พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….……………………......…..……........ ตําแหนง ................................…….……………
ขอรับรองวา .…..................…………………………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน สังกัดสํานัก/กอง ……………………...................................... สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) อัตราเงินเดือน …..…………....... บาท โดยเริ่มรับราชการใน
ตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ………….... เดือน ……....................…...... พ.ศ. …................ ถึงวันที่ ………....
เดือน ..…….....…….. พ.ศ. .......... และไดปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดมาแลวจํานวน .......…. เรื่อง
เป$นเวลา ....……..….. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจาก
ตําแหนงเพราะ………………………………………………………………………………………………………………………….….
..............................................................……………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ……………….................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................……...............……………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๖

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๖)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการตําแหนงเจาพนักงานป@องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป@องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช)
เขียนที่ ....................................…………….…….…
วันที่ …... เดือน …….…………........ พ.ศ. .......….
ขาพเจา …….……...………………………....... ตําแหนง ...............................……...……..…………
ขอรับรองวา .…..................………………………........................ ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตําแหนงเจาพนักงานปEองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สังกัดสํานัก/กอง …………….........................................................................
สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) อัตราเงินเดือน
………….... บาท โดยเริ่มรับราชการตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่….... เดือน …………………...... พ.ศ. …..........
ถึงวันที่ ..……. เดือน ..…….………... พ.ศ. …..... และไดปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย.สิน หรือไตสวนและ
วินิจฉัยคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาแลวเป$นเวลา .................... ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(ลงชื่อ) ……………....................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................……………...................…….

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๗

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๗)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการตําแหนงนักวิชาการตรวจเงินแผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) หรือนักวิชาการทีด่ ิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน
เขียนที่ ....................................….…………………
วันที่ ……... เดือน ………………........ พ.ศ. .....….
ขาพเจา …….……….........................………........ ตําแหนง .................………….……….…………
ขอรับรองวา .…..................……………..……………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการตรวจเงิน
แผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย) หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน สังกัดสํานัก/กอง
…………………. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.)/ กรมที่ดิน อัตราเงินเดือน ….................... บาท
โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ...... เดือน ………................ พ.ศ. .…….... ถึงวันที่ ….....
เดือน …........................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตาม
มาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนดมาแลวเป$นเวลา .……….. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

(ลงชื่อ) ..…….............………………............ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …….………………...............…..........…

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๘

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๘)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานนิติการ) หรือเป5นเจาพนักงานการเลือกตัง้
(งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.)
เขียนที่ .........................…………….…...……………
วันที่ ..…... เดือน …………..…........ พ.ศ. ....…...
ขาพเจา …….………………………..........………........ ตําแหนง ..........................……………..……
ขอรับรองวา .…..................……………………………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น เจาหนาที่ของรัฐ ตําแหนงเจาพนักงานการ
เลือกตั้ง (งานนิติการ) หรือเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) หรือ
พนักงานสืบสวนสอบสวน สังกัดสํานัก/กอง ……..………..........… สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(สํานักงาน กกต.) อัตราเงินเดือน …..……......…....... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ …..... เดือน ………….............. พ.ศ. …............. ถึงวันที่.....…... เดือน ..…………….…….. พ.ศ. ….........
และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ.
กําหนดมาแลวเป$นเวลา ............... ป5 หรือไดปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยหรือสอบสวนมาแลวจํานวน
............ เรื่อง เป$นเวลา ............ ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว
เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ……………………………………………………………………………………………………….…
..............................................................……………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …...………………............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …......…..............………………………......
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๙

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๙)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการหรือลูกจางในกระทรวงยุตธิ รรม ทําหนาที่พนักงานคุมประพฤติ
เขียนที่ ......................................……………………
วันที่ ………... เดือน ………….…........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….….........................…….………..... ตําแหนง ..............................……………………
ขอรับรองวา .…..................………………….……………............... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการ/ลูกจาง ซึ่งทําหนาที่พนักงาน
คุมประพฤติ สังกัดสํานัก/กอง ……..…........……… กรม ………….……….กระทรวงยุติธรรม อัตราเงินเดือน/
คาจาง ..............…..... บาท โดยเริ่มรับราชการ/เป$นลูกจาง ปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตั้งแตวันที่ …….....
เดือน …….............. พ.ศ. …..... ถึงวันที่ ….….เดือน ………….......... พ.ศ. ….….. และไดปฏิบัติงานในหนาที่
ดังกลาวตามมาตรฐานในสายงานคุมประพฤติที่ ก.พ. กําหนดมาแลวเป$นเวลา .............. ป5 ป6จจุบันยังคง
ดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) …………………….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ………………….........................……

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๑๐

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๐)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาหนาที่ของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติงานในหนาที่นิตกิ ร
เขียนที่ ..................................………………………
วันที่ ………..... เดือน …….……………........ พ.ศ. .........….
ขาพเจา …….…………..........………….………........ ตําแหนง .............................…………………
ขอรับรองวา .…..................…………………………….……….........ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น เจาหนาที่ของรัฐ/ลูกจางในหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร ตําแหนง .…..........................…….สังกัดสํานัก/กอง .........…...........…........…….
กรม .......................…...........…….……….… กระทรวง/ทบวง/สํานักงาน ................................……....อัตรา
เงินเดือน/คาจาง ……………….….........… บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตั้งแตวันที่ ……………..
เดือน …………….……...... พ.ศ.……....….… ถึงวันที่ .………. เดือน ………………..……....….... พ.ศ. ………...……
และไดปฏิบัติงานในหนาที่นิติกรอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. หรือองค.กรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่นกําหนด (ใหระบุชื่อองค.กร) …………………….……..……. มาแลวเป$นเวลา ...........…. ป5
ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ .................
……..................……..……………………………………………………………………………………………..……………………….
..........................………………………....………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………….......................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง…………………..........................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๑

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นพนักงานของสถาบันการเงินที่ ก.ต.รับรอง ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร
เขียนที่ .........................……..........………………
วันที่ ………….. เดือน ………………..…........ พ.ศ. .......….
ขาพเจา …….……………………….........………........ ตําแหนง .............................…………………
ขอรับรองวา .…..................…………………………...…………................... ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเป$นขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/ เคยเป$นพนักงาน ตําแหนง ……...…….….........
สังกัด …............................................................. อัตราเงินเดือน/คาจาง ……………บาท โดยเริม่ ปฏิบตั ิงาน
ในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ …..…... เดือน ………………….……….......... พ.ศ. …..…….... ถึงวันที่ …….......
เดือน ………....................... พ.ศ. …........... และไดปฏิบตั ิงานในหนาทีน่ ิตกิ รมาแลวเป$นเวลา ………..... ป5
ป6จจุบันยังคงเป$นพนักงานอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ .....................………
..........................................................……………………………………………………………………………………….………
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….……........................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......……......………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงาน
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๒

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นอาจารย7ผูบรรยายประจําวิชาของคณะนิติศาสตร7 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร7
เขียนที่ .....................…….…………………..
วันที่ …... เดือน …….……........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….………........…………….……........ ตําแหนง ................………………………………….
ขอรับรองวา .….................………………..……................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น อาจารย.ผูบรรยายประจําวิชาของคณะนิติศาสตร.
มหาวิทยาลัย ……………………………….……................ ซึ่งเป$นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร. โดยเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ …….. เดือน …………………. พ.ศ. ….....…... ถึงวันที่ ……… เดือน …………..………. พ.ศ. …...……..
และไดสอนวิชา ……………..………………………… ในระดับปริญญา ……….….….. มาแลวเป$นเวลา …..……… ป5
ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
(ลงชื่อ) ……………………........................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….…………....……...................……
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก
(๓) วิชาทีส่ อนตองเป$นวิชาใดวิชาหนึง่ หรือหลายวิชาดังนี้ กฎหมายแพงและพาณิชย.
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายลมละลาย พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย.สินทางป6ญญา
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายพาณิชย.นาวี หรือกฎหมายระหวางประเทศ

๑๓

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขียนที่ ......................………………..………………
วันที่ ……..…... เดือน …….…...................... พ.ศ. ....…….
ขาพเจา …….…………..........................………........ ตําแหนง .......................…………….………
ขอรับรองวา ..................………………………………………..………............................. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ................................................................ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อัตราเงินเดือน ................ บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ….. เดือน ……............
พ.ศ. ……... ถึงวันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงใน
หนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนดมาแลวเป$นเวลา …….... ป5 ป6จจุบันยังคง
ดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ ....................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….……............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......………………........……

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๔

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย (วุฒิทางกฎหมาย) ศูนย7เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส7และ
คอมพิวเตอร7แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีแหงชาติ
เขียนที่ ......................…….……………….......…...
วันที่ ……... เดือน ……………….......... พ.ศ. ..............….
ขาพเจา …….…………......................……........ ตําแหนง .................................…………………
ขอรับรองวา ..................………….……………………………………..………................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$นนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย
(วุ ฒิ ท างกฎหมาย) ศู น ย. เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส. แ ละคอมพิ ว เตอร. แ หงชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีแหงชาติ อัตราเงินเดือน .................... บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตั้งแตวันที่ …... เดือน ………...…......... พ.ศ. ………...... ถึงวันที่ ........ เดือน .................................
พ.ศ. …….... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีแหงชาติกําหนดมาแลว เป$นเวลา ………..….... ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ……………………………………………………
...............................................................................…………………………………………………………………….……..
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ……………….....….……..................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............…......................……………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นตํารวจทําหนาที่นิตกิ ร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เขียนที่ .....................................…………………….
วันที่ ……….... เดือน ………………..…........ พ.ศ. …….....…
ขาพเจา …….………….......................………........ ตําแหนง ..........................…………….………
ขอรับรองวา .…..................…………………………………….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตํารวจ ตําแหนง...................................
ซึ่งทําหนาที่นติ ิกร สังกัดสํานัก/กอง ........................................ สํานักงานตํารวจแหงชาติ อัตราเงินเดือน
...................... บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานในหนาที่ดงั กลาวตั้งแตวันที่ ….... เดือน ……….…........ พ.ศ. ……....
ถึงวันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานในหนาทีน่ ิตกิ รตามมาตรฐานในสายงาน
นิติการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดมาแลวเป$นเวลา …........ ป5 ป6จจุบนั ยังคงดํารงตําแหนงดังกลาว
อยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….…..…........................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …..............................….......……………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๖

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๖)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นพนักงานคดีปกครอง (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลปกครอง
เขียนที่ .....................................…………………….
วันที่ ………... เดือน …………………........... พ.ศ. ..........…
ขาพเจา …….……………………...........……........ ตําแหนง ....................................………………
ขอรับรองวา .…..................………………………………….……….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการ ตําแหนงพนักงานคดีปกครอง
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ........................................... สํานักงานศาลปกครอง อัตราเงินเดือน
...................... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ …. เดือน ………........ พ.ศ. ……....
ถึงวันที่ ..... เดือน ........................ พ.ศ. …....... และไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่
ดังกลาวตามมาตรฐานที่สํานักงานศาลปกครองกําหนดมาแลวเป$นเวลา ….......... ป5 ป6จจุบันยังคงดํารง
ตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...............................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………………….…….............................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......…................…………………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๗

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๗)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย)
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เขียนที่ .................................………………………
วันที่ …..…... เดือน ……………….……........ พ.ศ. …......…
ขาพเจา …….………………….….........………........ ตําแหนง ...............................…………………
ขอรับรองวา .…..................………………….………..……….. ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการ ตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
/ เจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ......................................................................
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัตราเงินเดือน ........................ บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแต
วันที่ ….. เดือน …………….…........ พ.ศ. ……….....ถึงวันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. …....... และ
ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด
มาแลวเป$นเวลา ……..…….... ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู / พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ ………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) …….......…………….……................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ….............….......…………………...............…

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๑๘

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๘)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เขียนที่ .........................……………….……………
วันที่ ………... เดือน ……..….…........ พ.ศ. ....….
ขาพเจา …….………….......……………...……........ ตําแหนง ..............................…….……………
ขอรับรองวา .…..................………………………............... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ……........................... สํานักงานปEองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อัตราเงินเดือน …..……………….………......... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ……......
เดือน …….............…...... พ.ศ. …............ ถึงวันที่ ……... เดือน ..………….....…….. พ.ศ. .............. และได
ปฏิบัติงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปEองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาแลวจํานวน ......…….…. เรื่อง
เป$นเวลา ....…….. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจาก
ตําแหนง เพราะ…….................................................................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………..................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................………………..........…

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๑๙

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๙)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาหนาที่สอบสวน (งานวินิจฉัยเรื่องรองเรียน) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
เขียนที่ .....................................……………………
วันที่ ……... เดือน ….…………......... พ.ศ. ......….
ขาพเจา …….………….....................….……........ ตําแหนง ..............................…….……………
ขอรับรองวา .…..................………………….……....................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สอบสวน
(งานวินิจฉัยเรื่องรองเรียน) สังกัดสํานัก/กอง .............................................. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
อัตราเงินเดือน……………....... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ....... เดือน …...........
พ.ศ. …........... ถึงวันที่ ….... เดือน ..…………....... พ.ศ. .............. และไดปฏิบตั ิงานดานสอบสวนมาแลว
จํานวน .......…. เรื่อง เป$นเวลา .....….. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไป
แลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………................................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................…….................………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๒๐

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๒๐)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย)
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เขียนที่ ....................................……………………
วันที่ …….... เดือน ….…………....... พ.ศ. .......….
ขาพเจา …….…………………………..........….…........ ตําแหนง ..........................…….……………
ขอรับรองวา .…..................…………………..................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
(วุฒิทางกฎหมาย) สังกัดสํานัก/กอง ....................................... สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
อัตราเงินเดือน …….……………......... บาท โดยเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ………..…….....
เดือน ……......................…...... พ.ศ. …............. ถึงวันที่ …..…... เดือน ..…………........…….. พ.ศ. .............
และไดปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนมาแลวจํานวน ......…..….…. เรื่อง เป$นเวลา ....…………..….….. ป5
ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ…………………
..............................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………............................ ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง …...................………........…………

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๒๑

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๕ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นทนายความ (สําหรับคดีหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ................................................... ตําแหนง ..........................................................
ขอรับรองวา ......................................................................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ไดวาความในศาลโดยทําหนาที่ หรือมีสวนรวมทําหนาที่
ทนายความอยางแทจริงในการที่ศาลออกนั่งพิจารณาคดี แพง/อาญา หมายเลขดําที่................................
หมายเลขแดงที่ .............................................. ของศาลนี้ โดยมี ข อสั ง เกต (ถามี ) ดั ง นี้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผูรับรอง
(
)
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี

หมายเหตุ (๑) การทําหนาที่หรือมีสวนรวมทําหนาที่ทนายความอยางแทจริงในการที่ศาลออก
นั่งพิจารณา หมายความวา ตนเองไดทําหนาที่ทนายความในการทีศ่ าลออกนั่ง
พิจารณาชี้สองสถาน สืบพยานหรือทําการไตสวน เชน การซักถามพยาน
ฟ6งคําขอตาง ๆ หรือฟ6งคําแถลงการณ.ดวยวาจา
(๒) ใหผูประสงค.ที่จะสมัครสอบเสนอหนังสือรับรองในวันที่ทําหนาที่ตาม (๑)
ใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในแตละคดีรับรองการวาความให และเก็บ
รวบรวมไวเป$นพยานหลักฐาน

๒๒

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๖ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นทนายความ (สําหรับคดีกอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑)
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ............................................... จาศาล/ผูอํานวยการ............................................
ขอรับรองวา ..................................................................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป$นทนายความตามใบอนุญาต
เป$นทนายความ เลขทะเบียนที่............................ ไดวาความในศาล............................จนถึงวันที่รับรองนี้
จํานวน .............. เรื่อง เป$นคดีแพง ..............เรื่อง คดีลมละลาย............เรื่อง คดีอาญา...................เรื่อง
ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายหนังสือนี้

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรับรอง
(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นจาศาล/ผูอํานวยการแหงศาลที่ผูสมัครไดเคยวาความ
(๒) ในกรณีทผี่ ูสมัครไดเคยวาความในศาลหลายศาลดวยกัน ใหจาศาล/
ผูอํานวยการแตละศาลแยกทําคํารับรองตางหากจากกัน
(๓) หากมีการแกไขจํานวนคดี ใหจาศาล/ผูอํานวยการลงชื่อกํากับทุกแหง
(๔) ในกรณีที่จาศาล/ผูอํานวยการไมรับรองคดีใด ใหขีดฆาและลงชื่อกํากับ
ไวดวย

๒๓

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีแพง
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่

ชื่อโจทก.

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมารวมใน
การพิจารณา
กี่ครั้ง

..........................................................
(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ.............................
หมายเหตุ

(๑) คดีที่รับรองตองเป$นคดีที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณากอนวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป5 ทีผ่ ูสมัครไดมารวมในการพิจารณาไวในชอง “ผูสมัครมารวมใน
การพิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๒๔

บัญชีรายละเอียดการวาความคดีอาญา
ของ
..........................................................
ในศาล ...............................................
ลําดับ

คดีหมายเลขดําที่

คดีหมายเลขแดงที่ ชื่อโจทก.

ชื่อจําเลย

ผูสมัครมารวม
ในการ
พิจารณากี่ครั้ง

..........................................................
(
)
จาศาล/ผูอํานวยการ ...........................
หมายเหตุ (๑) คดีที่รับรองตองเป$นคดีที่ผูสมัครไดมารวมในการพิจารณากอนวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๓๑
(๒) ใหลงวัน เดือน ป5 ทีผ่ ูสมัครไดมารวมในการพิจารณาไวในชอง “ผูสมัครมารวม ใน
การพิจารณากี่ครั้ง” ดวย

๒๕

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบ ๑๗ ทายระเบียบเดิม)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเคยเป5นรองจาศาลและปฏิบัติหนาที่เดิมตอมานับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔
เขียนที่ ..................................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา ...................................................... ตําแหนง........................................................
ขอรับรองวา ..................................................................................... ผูสมัครสอบเพือ่ บรรจุเป$นขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เคยดํารงตําแหนงรองจาศาล ศาล.........................
อัตราเงินเดือน ............................บาท โดยเริม่ รับราชการในตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่ .......................
เดือน........................................... พ.ศ. .................. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เป$นเวลา...................
ป5 และไดปฏิบัตหิ นาที่เดิมในตําแหนงทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ (ใหระบุชื่อตําแหนง).........................................
ในสํานักงานศาลยุตธิ รรมนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ............. เดือน..................................
พ.ศ. ................... เป$นเวลา...................ป5 ป6จจุบันยังคงรับราชการอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่
พนจากตําแหนงเพราะ ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ...................................................

หมายเหตุ ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป

๒๖

วิชาชีพอยางอื่น ฯ (แบบตามขอ ๓/๑ วรรคสอง)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝ+ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
เขียนที่ ........................................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .............
ขาพเจา .............................................................................................................................
ตําแหนง ....................................................... ขอรับรองวา .........................................................................
ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น
.............................................................................................................................................. เริ่มทํางานใน
ตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....... เดือน ..............................
พ.ศ. ................. โดยไดปฏิบัติงาน ........................................................... มาแลวเป$นเวลา .................. ป5
ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ ...................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๒๗

ตรวจสอบคุณสมบัติ (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผูสมัครตามความในมาตรา ๒๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นจาศาล รองจาศาล เจาพนักงานพิทักษ7ทรัพย7 เจาพนักงานบังคับคดี หรือ
พนักงานคุมประพฤติของศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ หรือนายทหารเหลาพระธรรมนูญ
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ขาพเจา ..................................................... ตําแหนง ........................................................
ขอรับรองวา ............................................................................................... ผูสมัครสอบเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุ ล าการและแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงผู ชวยผู พิ พ ากษา เป$ น /เคยเป$ น ขาราชการ
........................................................... ตําแหนง ........................................................ สังกัดสํานัก/กอง
............................... กรม ............................... อัตราเงินเดือน ................... บาท โดยเริ่มรับราชการใน
ตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............ เดือน ..................
พ.ศ. .............. เป$นเวลา .............. ป5 ป6จจุบันยังคงดํารง ตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว
เหตุที่พนจากตําแหนง เพราะ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ................................................................

หมายเหตุ ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป

๒๘

สนามเล็ก (แบบ ๑)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ง)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นอาจารย7ประจําคณะนิติศาสตร7 หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตร7ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ขาพเจา .................................................. ตําแหนง ........................................................
ขอรับรองวา ...................................................................................... ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น อาจารย.ประจําคณะ
นิติศาสตร. หรือเทียบเทาคณะนิติศาสตร. มหาวิทยาลัย........…………................................... เริ่มรับ
ราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่........เดือน ....................... พ.ศ. .............ถึงวันที่........... เดือน
....................... พ.ศ. .............โดยสอนวิชากฎหมายตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร. หรือเทียบเทาคณะ
นิติศาสตร.มาแลวเป$นเวลา ............ ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงไปแลว
เหตุที่พนจากตําแหนงเพราะ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๒๙

สนามเล็ก (แบบ ๒)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเป5นขาราชการศาลยุติธรรม ตําแหนงนิติกร/เจาพนักงานศาลยุติธรรม/เจาพนักงานคดี
สํานักงานศาลยุติธรรม
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..........
ขาพเจา ................................................ ตําแหนง.............................................................
ขอรับรองวา ......................................................................................................ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อ
บรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา เป$น/เคยเป$น ขาราชการศาลยุติธรรม
ตําแหนงนิติกร/เจาพนักงานศาลยุตธิ รรม/เจาพนักงานคดี ระดับ ..................................... อัตราเงินเดือน
................................................ บาท โดยไดเริม่ รับราชการในตําแหนงดังกลาวตัง้ แตวันที่ .............. เดือน
............................. พ.ศ. ..................ถึงวันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................... และ
ไดปฏิบัตงิ านดานกฎหมายอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิตกิ ารที่ ก.ศ. กําหนด มาแลวเป$นเวลา
............................ ป5 ป6จจุบันยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงแลวเหตุที่พนจากตําแหนง
เนื่องจาก ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๓๐

สนามเล็ก (แบบ ๓)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (จ)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งเคยเป5นนิติกร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หรือพนักงานคุมประพฤติในกระทรวงยุติธรรม
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ........
ขาพเจา ................................................ ตําแหนง ..........................................
ขอรับรองวา ..........................................................................................................................ผูสมัคร
ทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$นขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษาเคยเป$นขาราชการในกระทรวง
ยุติธรรม ตําแหนงนิติกร/เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานคุมประพฤติ ระดับ ................. อัตราเงินเดือน
.......................บาท โดยไดเริ่มรับราชการในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ .......... เดือน ..........................
พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ........... และในระหวางที่ดํารงตําแหนงดังกลาว
ได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนด มาแลวเป$นเวลา
............ ป5 ป6จจุบันโอนไปเป$นขาราชการศาลยุติธรรมแลวตั้งแตวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ.
.........................

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

หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกองตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใหขีดขอความทีไ่ มตองการออก

๓๑

สนามเล็ก (แบบ ๔)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย7 การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย7 วิศวกรรม สถาปOตยกรรม หรือเป5นผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. .............
ขาพเจา ................................................... ตําแหนง .........................................................
ขอรับรองวา ................................................................................... ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประกอบ/เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือทันตกรรม
หรือเภสัชกรรมหรือการสัต วแพทย.ห รือการพยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย.ห รือวิศวกรรมหรือ
สถาป6ตยกรรมหรือเป$นผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่....................................... ออกใหโดย
................................... ตั้งแตวันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. และหมดอายุวันที่ ........ เดือน
.........................พ.ศ. .............. สังกัด ............................................. ตําแหนง ..........................................
อัตราเงินเดือน ............. บาท โดยไดเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่........ เดือน...................
.................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ........ และไดประกอบวิชาชีพดังกลาว
อยางแทจริงมาแลวเป$นเวลา ............... ป5 ป6จจุบนั ยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู/พนจากตําแหนงแลว
เหตุที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..........................................................
หมายเหตุ (๑) ผูรับรองตองเป$นผูบังคับบัญชาตําแหนงผูอํานวยการกอง หัวหนาหนวยงานหรือ
ตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ ไป
(๒) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก

๓๒

สนามเล็ก (แบบ ๕)
หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพสําหรับผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ฉ) (ช)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝPายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย7 การพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย7 วิศวกรรม สถาปOตยกรรม หรือเป5นผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งมิไดประกอบวิชาชีพในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ....... เดือน.......................... พ.ศ. ............
ขาพเจา ................................................................. ผูสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป$น
ขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ขอรับรองวาขาพเจา ประกอบ/เคยประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
หรือทันตกรรมหรือเภสัชกรรมหรือการสัตวแพทย.หรือการพยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย.หรือวิศวกรรม
หรือสถาป6ตยกรรมหรือเป$น ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่………………..…….ออกใหโดย
........................................... ตั้งแตวันที่ ........... เดือน.................................พ.ศ. .................. และหมดอายุ
วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............... โดยเริ่มประกอบวิชาชีพดังกลาวตั้งแตวันที่ .......... เดือน
............................... พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. .............. มีสถาน
ประกอบการอยูที่ .............................................. เลขที่ ........... ถนน ........................................... ตําบล/
แขวง ................................อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด........................ โทร.
............................. และไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริงมาแลวเป$นเวลา ....................... ป5
ป6จจุบันยังคงประกอบวิชาชีพดังกลาวอยู/ไมไดประกอบ วิชาชีพดังกลาวแลว เหตุที่ไมไดประกอบ
วิ ช าชี พ ดั ง กลาวแลวเนื่ อ งจาก.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

ลงชื่อ ..................................................... ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง ..............................................................
(๑) ใหขีดขอความที่ไมตองการออก
(๒) ผูสมัครตองกรอกขอความตามความเป$นจริง มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิได

