คำขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู้เชี่ยวชำญของศำลยุติธรรม
ลำดับที่ ………./…..…………

วันยืน่ คำขอ ……… เดือน …...………… พ.ศ. …..….

เลขทีบ่ ตั รประจำตัวประชำชน ----
เลขทีบ่ ตั รประจำตัวข้ำรำชกำร ………………… ที่ …………………… บัตรหมดอำยุ ……………………
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ……………………………… ชื่อสกุล …………………………………...
เกิดวันที่ ………… เดือน ………………………… พ.ศ. …………. อำยุ …………ปี
เชือ้ ชำติ …………………….. สัญชำติ ………………………..
ภูมิลำเนำเกิ ด
บ้ำนเลขที่ …………. หมูท่ …
่ี ….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………………………….
ตำบล/แขวง ………………………………..…… อำเภอ/เขต …………………………….…………………
จังหวัด ………………………………… …………..รหัสไปรษณีย์ …………………………………….……
โทร. ……………..……………… โทรสำร …..…………………. E-mail …………….…………………….
ภูมิลำเนำปัจจุบนั
บ้ำนเลขที่ …………. หมูท่ …
่ี ….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………………………….
ตำบล/แขวง ………………………………..…… อำเภอ/เขต …………………………….…………………
จังหวัด ………………………………… …………..รหัสไปรษณีย์ …………………………………….……
โทร. ……………..……………… โทรสำร …..…………………. E-mail …………….…………………….
ที่อยู่ที่สำมำรถติ ดต่อได้สะดวก
บ้ำนเลขที่ …………. หมูท่ …
่ี ….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………………………….
ตำบล/แขวง ………………………………..…… อำเภอ/เขต …………………………….…………………
จังหวัด ………………………………… …………..รหัสไปรษณีย์ …………………………………….……
โทร. ……………..……………… โทรสำร …..…………………. E-mail …………….…………………….
อำชีพ ………………….…... ตำแหน่ง ………………………….. สถำนทีท่ ำงำน ………………….…….
………………..ถนน ……..……………..…………… ตำบล/แขวง ………………………………………..
อำเภอ/เขต ……………..…………… จังหวัด …………………… ………… รหัสไปรษณีย์ …………….
โทร. ……………………….… โทรสำร …….………………. E-mail …………….………………………..
หัวหน้ ำ/ผูบ้ งั คับบัญชำ นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ……………… ชื่อสกุล………………………..………….
บ้ำนเลขที่ …………. หมูท่ …
่ี ….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………………………….
ตำบล/แขวง ………………………………..…… อำเภอ/เขต …………………………….…………………
จังหวัด ………………………………… …………..รหัสไปรษณีย์ …………………………………….……
โทร. ……………..……………… โทรสำร …..…………………. E-mail …………….…………………….

ประวัตกิ ำรทำงำน/สถำนทีท่ ำงำน/หัวหน้ำหรือผูบ้ งั คับบัญชำ/วันเดือนปี /เหตุผลทีอ่ อก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
มีควำมประสงค์จะขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญของศำลในสำขำ……………………………………….....
โดยมีคุณวุฒ ิ …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
และได้แสดงหลักฐำนพร้อมผลงำนประกอบคำขอขึน้ ทะเบียนดังนี้
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
เคยขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญของศำลมำแล้วในสำขำ ………………………………………….……..
…………………………………………………………………ในปี พ.ศ. ……………………………………

 ได้รบั ขึน้ ทะเบียนเลขที่ …….…… ไม่ได้รบั ขึน้ ทะเบียน
เนื่องจำก…………………………………
ขอรับรองว่ำ ข้อควำมทีก่ ล่ำวนี้เป็ นควำมจริง
(ลำยมือชื่อ) …………………………………………..
(
)
ผูข้ อขึน้ ทะเบียน
เขียนที่ ………………………………………
วันที่ ……… เดือน ………..…………… พ.ศ. ………
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ……………………… ชื่อสกุล …..………………….…
อำยุ ………. ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่ ………..….. หมูท่ ่ี ..……….. ตรอก/ซอย …………………………………...
ตำบล/แขวง ……………………………….….… อำเภอ/เขต …………………….………….……………...
จังหวัด …………………………………….รหัสไปรษณีย์ ………………… โทร. …………...……….……..
โทรสำร …...………...……. E-mail ……………..……….อำชีพ ……………...…………………………….
ตำแหน่ง ……..…………………..…………. สถำนทีท่ ำงำน ……………………………………………….
มีควำมเกีย่ วพันกับผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็ น ……………ของข้ำพเจ้ำ จึงขอรับรองว่ำ...............................เป็ น
ผู้ซ่งึ ข้ำพเจ้ำได้สอบสวนและพิจำรณำโดยถ่องแท้แล้ว เห็นว่ำมีควำมประพฤติและมำรยำทอันดีงำม ไม่
เป็ นผูม้ คี วำมประพฤติและชื่อเสียงเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีแต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด สมควรเป็ น
ผู้เชี่ยวชำญของศำลในสำขำที่ขอขึน้ ทะเบียน
(ลำยมือชื่อ) …………………………………………..
(
)
ผูร้ บั รอง

ข้ ำพเจ้ ำ ขอรับรองว่ ำเป็ นบุ ค คลที่ มี คุณ สมบัติและไม่ มีล กั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อบัง คับ
ข้อที่ ๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี บริบรู ณ์
(๒) เป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ ชีย่ วชำญหรือมีควำมชำนำญพิเศษโดยมีประสบกำรณ์ในทำงทีข่ อขึน้ ทะเบียน
เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
(๓) ไม่เป็ นผูม้ คี วำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดทีไ่ ด้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๖) ไม่ เ ป็ น คนไร้ค วำมสำมำรถ คนเสมือ นไร้ค วำมสำมำรถ คนวิก ลจริต หรือ จิต ฟั น่ เฟื อ น
ไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนตำมข้อ ๒๓ (๔)
(๘) กรณีเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพที่มอี งค์กรควบคุมวิชำชีพ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญำต หรือ
ประพฤติผดิ จรรยำบรรณในวิชำชีพ

(ลำยมือชื่อ)................................................
( ............................................ )
ผูข้ อขึน้ ทะเบียน

ข้อมูลประกอบคำขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญของศำลยุติธรรม
๑. นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ระบุ ................... ชื่อ-สกุล ..........................................................................
ตำแหน่ง ................................................ บ้ำน/สถำนทีท่ ำงำน เลขที่ .................... หมูท่ ่ี ....................
ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................. ตำบล/แขวง ........................................
อำเภอ/แขวง .................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ....................
โทร .......................................... โทรสำร ............................. E-mail …………………………………..
เกีย่ วข้องเป็ น ....................................................................................................................................
๒. นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ระบุ ................... ชื่อ-สกุล .........................................................................
ตำแหน่ง ................................................ บ้ำน/สถำนทีท่ ำงำน เลขที่ .................... หมูท่ ่ี ....................
ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................. ตำบล/แขวง ........................................
อำเภอ/แขวง .................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ .....................
โทร .......................................... โทรสำร ............................. E-mail …………………………………..
เกีย่ วข้องเป็ น ....................................................................................................................................
๓. นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ระบุ ................... ชื่อ-สกุล ..........................................................................
ตำแหน่ง ................................................ บ้ำน/สถำนทีท่ ำงำน เลขที่ .................... หมูท่ ่ี ....................
ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................. ตำบล/แขวง ........................................
อำเภอ/แขวง .................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ .....................
โทร .......................................... โทรสำร ............................. E-mail …………………………………..
เกีย่ วข้องเป็ น ....................................................................................................................................
๔. นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ ระบุ ................... ชื่อ-สกุล ..........................................................................
ตำแหน่ง ................................................ บ้ำน/สถำนทีท่ ำงำน เลขที่ .................... หมูท่ ่ี ....................
ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................. ตำบล/แขวง ........................................
อำเภอ/แขวง .................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ .....................
โทร .......................................... โทรสำร ............................. E-mail …………………………………..
เกีย่ วข้องเป็ น ....................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................ ผูย้ น่ ื คำขอ
(
)
หมำยเหตุ : โปรดระบุช่อื ทีอ่ ยู่ และสถำนภำพควำมสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ
ของผูย้ น่ ื คำขอ องค์ก รควบคุ มวิชำชีพของผู้ย่นื คำขอ บุคคลทีผ่ ยู้ น่ื คำขอมีหน้ำทีก่ ำรงำน
ทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ เพื่อสอบถำมข้อมูลอันเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื คำขอ

