เลขประจาตัวสอบ ______________
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑” x ๑”
(สีหรือขาวดา)
ติดด้วยกาว

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๒
________________________
๑. ชื่อ – นามสกุล (ระบุคานาหน้านาม) ____________________________________________
เลขประจาตัวประชาชน_____________________________
สัญชาติ_________________เชื้อชาติ_________________ศาสนา___________________
๒. วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________
อายุ________ปี___________เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. อาชีพปัจจุบัน

ข้าราชการ

ข้าราชการบานาญ

อื่นๆ (โปรดระบุ)_______________________________________
๔. สถานภาพการดารงตาแหน่ง
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง______________________________________________________
หน่วยงาน______________________________________________________________
ถนน___________________แขวง/ตาบล______________เขต/อาเภอ________________
จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________
โทรศัพท์________________________โทรสาร__________________________________
หรือดารงตาแหน่งครั้งสุดท้าย (กรณีเกษียณหรือพ้นจากงาน) ตาแหน่ง__________________
______________________________________________________________________
ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๒
หน่วยงาน_______________________________________________________________
ถนน__________________แขวง/ตาบล______________เขต/อาเภอ_________________
จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์______________________________
โทรศัพท์________________________โทรสาร__________________________________
๕. สถานที่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขที่_______หมู่ท_ี่ _____ซอย___________
ถนน_________________แขวง/ตาบล________________เขต/อาเภอ_________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์_____________________________
โทรศัพท์_________________________โทรศัพท์มือถือ____________________________
โทรสาร_____________________________
๖. คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
ตามระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ (๓) และ (๔) (ระบุคุณสมบัติที่ใช้
เป็นคุณสมบัติในการสมัครอาจระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
วุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัคร คือ ได้รับปริญญาบัตร ___________________
_____________________________________________________________________
สาขาหรือวิชาเอก________________________________________________________
เมื่อวันที่_______________ เดือน ______________________พ.ศ._________________
จากสถานศึกษา_________________________________________________________
เป็น หรือ เคยเป็น ผู้ดารงตาแหน่ง นิติก รระดับ ๙ ขึ้น ไป หรือ นิติก รระดับ เชี่ยวชาญ หรือ
รับราชการหรือเคยรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่านิติกรระดับ ๘ หรือ
นิติกรระดับชานาญการพิเศษ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า
ตั้งแต่วันที่_________________________ถึงวันที่___________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน

ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
รั บราชการหรื อเคยรั บราชการในต าแหน่ งอื่นที่ปฏิบั ติงานด้ านกฎหมายไม่ต่ ากว่าระดั บ ๘ หรื อ
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
ตั้งแต่วันที่_________________________ถึงวันที่__________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
รั บราชการหรื อเคยรั บราชการมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ าสามปี ในต าแหน่งไม่ ต่ ากว่าผู้ อานวยการกอง
หรือตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า
ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่_________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักหรือตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
หรือตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า
ตั้งแต่วันที่_________________________ถึงวันที่_________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งรองอธิบดีขึ้นไปหรือประเภทบริหารระดับต้น หรือระดับสูง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดารง
ต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ แต่ ใ นกรณี ที่ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่_______________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของรัฐ
นั บ แต่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่สาเร็จการศึกษา
ระดับดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่_______________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๔
เป็น หรือ เคยเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ทนายความไม่น้อ ยกว่า สิบ สองปี และมีป ระสบการณ์
ในการดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่าห้าคดี
ตั้งแต่วันที่__________________________ถึงวันที่_______________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
รับราชการหรือเคยรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า
ตั้งแต่วันที่_________________________ถึงวันที่_________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
รับราชการหรือเคยรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลแพ่ง
หรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
ตั้งแต่วันที่_________________________ถึงวันที่__________________________
รวมระยะเวลา_______ปี_________เดือน
๗. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร
ดังนี้ (ระบุเฉพาะเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครเท่านั้น )
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป
สาเนาบัตรประจ าตัว ข้า ราชการหรือเจ้า หน้าที่ข องรัฐ หรือ ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) หรือประวัติการทางาน จานวน ๑ ชุด
สาเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จากหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
จานวน ๑ ชุด (เอกสารหมายเลข ๑)
ประวัติการศึกษาและประวัติการทางาน จานวน ๑ ชุด (เอกสารหมายเลข ๒)
สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จานวนอย่างละ ๑ ชุด เป็นต้น

ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๕
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้
สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๙. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมว่า ถ้าได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว ยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขที่ ก.พ.ค.
กาหนดหรือที่จะกาหนดต่อไปทุกประการ

ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..............

ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๖

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒
สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
เอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑)

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

(๒)

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

(๓)

...............................................................................................................
(๔) ...............................................................................................................
ลายมือชื่อ ................................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(………………………………………………….)
วันที่.............. เดือน..................................... พ.ศ. ................

ใบสมัคร พ.ศ. ๒๕๖๒

