เอกสารหมายเลข ๓
หน้า ๑ จาก ๓ หน้า
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เลขที่......................

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของหนังสือ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.........................................................................................................
 รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ง (ชื่อตําแหน่งในสายงาน).......................................................................
ระดับ/ชั้น...........................(ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี)..................................................................................)
ตั้งแต่วันที่.............เดือน ................................ พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .............
รวมระยะเวลา ......... ปี ......................... เดือน และดํารงตําแหน่ง (ชื่อตําแหน่งในสายงาน) .......................................
ระดับ/ชั้น.......................... (ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี) ................................................................................)
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ ได้รับ หรือ ไม่ได้รับ เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .............
รวมระยะเวลา ............. ปี .................. เดือน
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ..............................................................
(.......................................................)
หัวหน้าหน่วยงานที่รบั ผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
(๑) หนังสือรับรองคุณสมบัติฉบับนี้ให้ระบุการดํารงตําแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครตามประกาศรับสมัครฯ
ข้อ ๒ (๓) และข้อ ๒ (๔) แล้วแต่กรณี เพื่อรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร (อาจเป็นตําแหน่งปัจจุบัน
หรือไม่ก็ได้)
(๒) ชื่อตําแหน่ง ในสายงาน เช่น นักบริหาร ๑๐ ผู้ตรวจราชการ ๑๐ เป็ นต้น ชื่อตํ าแหน่ง ในการบริห ารงาน
เช่น อธิบดี ผู้อํานวยการสํานักงาน เลขาธิการสํานักงาน ชื่อตําแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ เป็นต้น
(๓) กรณี ผู้ ส มั ค รใช้ คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศรั บ สมั ค รฯ ข้ อ ๒ (๓) (ข) คื อ การเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการ
บริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ ดํา รงตํ า แหน่ ง หรือ เคยดํ า รงตํา แหน่ง บริ หารที่ ไ ด้ รับ เงิน ประจํ า ตํ า แหน่ ง ประเภทบริ หารฯ จะต้ อ งระบุ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ทั้งนี้ หากดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
บริหารที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารฯ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้ระบุการดํารงตําแหน่งและระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารฯ อื่นๆ ให้ครบ ๑๐ ปี ด้วย

เอกสารหมายเลข ๓
หน้า ๒ จาก ๓ หน้า
(๔) เครื่องหมาย ............. หมายถึง ให้พิมพ์โดยใช้ข้อความอื่นแทนในกรณี ดังนี้
(๔.๑) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการเป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
หรือกรรมการกฤษฎีกา ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการเป็น......................................... (กรรมการร่างกฎหมาย/กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์/กรรมการกฤษฎีกา)
ตั้งแต่วันที่............ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ............... เดือน .............................................. พ.ศ. ...................
รวมระยะเวลา................... ปี ........................ เดือน”
(๔.๒) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ให้ใช้ข้อความนี้
“เคยรับราชการในตําแหน่ง.....................................(ซึ่งเป็นตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น) ตั้งแต่วันที่
............ เดือน ................................ พ.ศ. .................ถึงวันที่ ............... เดือน ....................................... พ.ศ. .................รวมระยะเวลา
................ปี ..................... เดือน”
(๔.๓) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
หรือเทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ง.................................. (ผู้พิพากษาศาลฎีกา/ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า/ตุลาการพระธรรมนูญ
ศาลทหารสูงสุด)............................................... (ซึ่งเป็นตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญ
ศาลทหารสูงสุด) ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...........ถึงวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ...............
รวมระยะเวลา ................ปี ..................... เดือน”
(๔.๔) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอัยการพิเศษประจําเขต
หรือเทียบเท่า ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ง.......................................... (อัยการพิเศษประจําเขต/ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า) ชั้น...........
(ซึ่งเป็นตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอัยการพิเศษประจําเขต หรือเทียบเท่า) ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ................ ปี ...................... เดือน”
(๔.๕) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ง (ชื่อตําแหน่งในสายงาน)..................................................................ระดับ........................
(ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี).........................................) ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน ...................................... พ.ศ. ...................
ถึงวันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ. ................ รวมระยะเวลา .................... ปี .................. เดือน และดํารงตําแหน่ง
(ชื่อตําแหน่งในสายงาน)................................................ ระดับ ........... (ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน (ถ้ามี).......................................)
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ ได้รับ หรือ ไม่ได้รับ เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ................. ถึงวันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ...............
รวมระยะเวลา .................... ปี .................... เดือน

เอกสารหมายเลข ๓
หน้า ๓ จาก ๓ หน้า
(๔.๖) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่มียศไม่ต่ํากว่า พลตํารวจโท ในกรมตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มียศไม่ต่ํากว่าพลตํารวจโทในกรมตํารวจ หรือสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ คือ ตําแหน่ง ................................................................................ระดับ ส........................................ขั้น.......................
อัตราเงินเดือน.......................................บาท ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน ....................................................... พ.ศ. ..........................
ถึงวันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. ...................... รวมระยะเวลา ................ ปี .................. เดือน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่
ไม่ได้รับ เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
ได้รับ หรือ
ตั้งแต่วันที่.............................เดือน.................................พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. .................
รวมระยะเวลา ...................... ปี ............................ เดือน
(๔.๗) กรณีผู้สมัครใช้คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มียศ
ไม่ต่ํากว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม ให้ใช้ข้อความนี้
“รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มียศไม่ต่ํากว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม
คือ ตําแหน่ง....................................................................................................อัตรา
พลโท
พลเรือโท
พลอากาศโท
รับเงินเดือนระดับ น ...........................ชั้น ................... อัตราเงินเดือน....................บาท ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน............................
พ.ศ. ................. ถึงวันที่ .............. เดือน .................................พ.ศ. .............. รวมระยะเวลา .............. ปี ......................... เดือน
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่
ได้รับ หรือ
ไม่ได้รับ เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่.............................เดือน.................................พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. .................
รวมระยะเวลา ...................... ปี ............................ เดือน
(๔.๘) กรณี ผู้ ส มั ค รใช้ คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อนวิ ช าในสาขานิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาและดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้ข้อความนี้
“เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขา........................................................ใน (ระบุชื่อสถาบัน)...............................................................
ตั้งแต่วันที่ ................... เดือน .................................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
รวมระยะเวลา .............. ปี ....................... เดือน และดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง......................................................................
(ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ) .................................... ตั้งแต่วันที่ ................... เดือน ................................... พ.ศ. ..................
ถึงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ................. รวมระยะเวลา ................ ปี ................... เดือน

