
 
 
 

ใบสมัครบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษากฎหมาย 
ประจาํคลินิกยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เขียนท่ี .................................................... 

วันท่ี ................. เดือน ............................ พ.ศ. .................. 

๑. ขอมูลสวนตัว 
 คําหนาชื่อ (นาย/นาง/น.ส./อ่ืนๆ....................) ชื่อ-สกุล................................................................................. 

 อายุ....................... ป  ศาสนา............................เชื้อชาติ...............................สัญชาติ..................................... 

 ท่ีอยูท่ีติดตอไดบานเลขท่ี..................... หมูบาน....................................................หมูท่ี.................................. 

 ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง............................................... 

 อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย............................. 

โทรศัพทท่ีบาน........................................................มือถือ...............................................................................

โทรสาร .................................................................E-mail.............................................................................. 

 อาชีพปจจุบัน.................................................................................................................................................. 

๒. ประวัติการศึกษา 
 วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจาก................................................................................................................. 

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา......................................................................................................................................... 

๓. ประวัติการทํางานดานกฎหมายหรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานภาคเอกชนมาแลวไมนอยกวา 10 ป (เฉพาะท่ีสําคัญ) 

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔. ประสงคเปนท่ีปรึกษากฎหมาย (ใหเลือกขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว) 
(     ) สวนกลาง 

(     ) สํานักงานยุติธรรมจังหวัด.......................................................... 

(     ) สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค ............... 

 
รูปถาย 
หนาตรง 

ไมสวมแวนตา 
ขนาดไมเกิน ๑ น้ิว 

 

แบบ กพส.-11-00 



 

-2- 
 

5. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 
ในการสมัครครั้งนี้ทานใชคุณสมบัติขอใดใหใสเครื่องหมาย  ลงใน  ผูสมัครจะตองมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (ใหสําเนาหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณสมบัติในการสมัครย่ืนพรอม 
ใบสมัครและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 
 (๑) เปนผูมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ หรือ 

 (๒) เปนผูสอบไลไดชั้นความรูเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) หรือ 

 (๓) เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ และเปนผูมีประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับ

งานดานกฎหมาย หรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ

หนวยงานภาคเอกชน มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

 (4) บุคคลนอกจาก (3) และเปนผูมีประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับงานดานกฎหมาย 

หรือดานคดีในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานภาคเอกชน

มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

ท้ังนี้ (๑) และ (๒) จะตองมีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

 
6. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกส 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ
หรือไมตรงกับความจริง ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร 
(.........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับประกอบใบสมคัรบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
ประจําคลินิกยุตธิรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ........................ 

 
 

คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอมูลของทานดังตอไปนี้โดยละเอียด เพ่ือประโยชนในการใชประกอบใบสมัคร 
 
๑. คํานําหนา(นาย/นาง/น.ส./อ่ืน ๆ ...............) ชื่อ-สกุล................................................................................... 

๒. ปจจุบันทานเปนทนายความอิสระ หรือสังกัดสํานักงานทนายความ 

 ทนายความอิสระ  ทนายความสังกัดสํานักงานทนายความ 

 (กรณีเปนทนายความสังกัดสํานักงานทนายความใหกรอกรายละเอียดในขอ 3 ดวย) 

๓. สํานักงานท่ีจดทะเบียนไวท่ีสภาทนายความ 

ชือ่สํานักงาน............................................................................ตั้งอยูเลขท่ี..................................................

ถนน.................................. ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..........................................

จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท................................................ 

๔. ใบอนุญาตใหเปนทนายความ เลขท่ี.....................ประเภท...................วันออกบัตร......................................

วันหมดอายุ.................................................. 

๕. เปนทนายความมาแลว จํานวน...........................ป  

๖. เคยวาความมาแลว จํานวน......................คด ี

๗. เคย/ไมเคยเปนท่ีปรึกษากฎหมายของคลินิกยุติธรรม 

 เคยเปน ป พ.ศ. ........................... 

 ไมเคยเปน  

๘. ไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เม่ือวัน/เดือน/ป.............................................  

๙.เกษียณอายุราชการ เม่ือป พ.ศ. ..................... รวมอายุราชการ......... ป 

๑๐. เกษียณอายุราชการในตําแหนง ระดับ  ( ระบุ ตําแหนง ระดับ สวนราชการ กรม กระทรวง)  

 ตําแหนง.........................................................ระดับ....................................................................................  

 สังกัดกรม.........................................................กระทรวง............................................................................ 

 
 
 



 

๑๑. เปนผูมีประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับงานดานกฎหมายหรือดานคดีในหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานภาคเอกชนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 
(ระบุรายละเอียดใหชัดเจน  เชน ป พ.ศ. ตําแหนงชื่อหนวยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)  
 

ปพ.ศ. ตําแหนง ช่ือหนวยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

หมายเหตุ  ใหผูสมัครกรอกขอมูลเฉพาะท่ีตนมีคุณสมบัติ หากขอใดไมมีใหใสเครื่องหมาย  - 



เอกสารประกอบการสมัคร 

 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๒) สําเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตใหเปนทนายความ หรือ  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๔) สําเนาใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต หรือ  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๕) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ หรือ จํานวน 1 ฉบับ 

 (๖) สําเนาหนังสือรับรองการผานงานหรือการอบรม (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 

 (๗) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดําและถายไวไมเกิน ๑ ป  ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน 2 รูป 

 



ใบลงทะเบียนสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล วันท่ีย่ืนสมัคร 
เอกสาร 

ขาดเอกสาร ลายมือช่ือผูสมัคร 
วันท่ีย่ืนเอกสาร

เพ่ิมเติม 
หมายเหตุ 

ครบถวน ไมครบถวน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



แบบประเมินสมรรถนะผูเขารับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. 

ช่ือ – สกุล ..................................................เลขประจําตัว....................................... 
 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. 
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
(พิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน) 

25 
 

2. ทักษะดานคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 20  

3. 
ประสบการณท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงาน  
(พิจารณาจากประสบการณทางดานกฎหมาย  
หรือการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย) 

25 
 

4. 

ทัศนคติ/การสนทนาโตตอบ/การมองเห็น/การไดยิน 
(พิจารณาจากทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ สังคม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
และพฤติกรรมของผูสมัคร) 

20 

 

5. 

เคยเปนท่ีปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรมหรือ 
เคยมีประสบการณในการใหคําปรึกษาในหนวยงานของรัฐ 
(พิจารณาจากการเปนท่ีปรึกษากฎหมายและมีความประพฤติดี
ผานเกณฑการประเมิน หรือเคยเปนท่ีปรึกษากฎหมายของ
หนวยงานอ่ืน 

10 

 

 รวม 100  

 
หมายเหตุ : เกณฑการตัดสินคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
(.....................................................) 
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
(.....................................................)         (.....................................................) 



แบบรายงานบัญชีที่ปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕............. 
 

คลินิกยุติธรรมจังหวัด.............................................. 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายเริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ................. เดือน .................................. พ.ศ. .................... 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ - นามสกุล 

เคยเปนท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 

 
ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท 

(ใสเครื่องหมาย √)  
อายุ 

มีวุฒิ
นิติศาสตร 

มี
ใบอนุญาต 
เปนทนาย  
ไมนอย

กวา 3 ป 

สอบไลไดชั้น 
เนติบัณฑิตไทย 
ไมนอยกวา 3 ป 

เปนขาราชการ
เกษียณอายุ 

และมีประสบการณ
ดานกฎหมาย  

ไมนอยกวา๑๐ ป 
 

เปนบุคคลผูมี
ประสบการณดาน

กฎหมาย  
ไมนอยกวา๑๐ ป 

เปน ไมเปน 

           

           

           

           

           

           

           

 
ลงช่ือ...........................................................ผูรายงาน 
ตําแหนง...................................................... 
ลงวันท่ี........................................................ 

 
หมายเหตุ 1.  โปรดแนบเอกสารหลักฐานของท่ีปรึกษากฎหมายมาดวย 
 2.  จัดสงใบสมัครพรอมหลักฐานของท่ีปรึกษากฎหมายทางไปรษณียท่ีกองพิทักษสิทธิและเสรภีาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

เลขท่ี ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันท่ี ………………………………………… 
 3.  สอบถามเพ่ิมเติมท่ี คุณอิสระพงษ หรือคุณธมลวรรณ  โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๒921 หรือ ๐๒ ๑๔๑ ๒765 โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๖๗๐ 
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