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ใบเสนอรบังานฉบบันีถื้อเป็นเอกสารส าคญัที่ส  านกังานจะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ ทาง Internet โดยสง่ที ่
K.student@ktblaw.co.th หากไมส่ง่ภายในก าหนดเวลา  บรษัิทฯ จะไมร่บัพิจารณาเอกสารใดๆ ทัง้สิน้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบเสนอรับงานด าเนินคดีลูกหนีข้องกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.) ปี 2563 

          วนัท่ี....................................................... 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
           บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

ขา้พเจา้ .............................................................................................. ..... รหสั................(หากมี)               
โดย..............................................................................................................มีความประสงค์  จะรบัด าเนินคดี
ลกูหนีข้องกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปี 2563 จากบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด  โดยยินยอม
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดทกุประการ  และขอแจง้ขอ้มลู เพื่อประกอบการพิจารณาคดัเลอืก ดงันี.้- 

 เคยรบังานฟอ้งด าเนินคดีลกูหนีก้องทนุฯ กบับรษัิทฯ ในปี 2558 - 2562 (ปีใดปีหนึง่หรอืหลายปี) 
 

1. ช่ือหวัหนา้ส านกังาน / กรรมการจดัการ…………………………..…………………………………….. 
ใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายความ  เลขที่......................................... โทรศพัทม์ือถือ ............................... 
 

2. ช่ือผูป้ระสานงาน………………..……………………………….โทรศพัทม์ือถือ.............…………….. 
 

3. สถานท่ีติดตอ่ของส านกังานทนายความ…………………….………………………………………..… 
………………………………………………………………….…………………………………….…. 

 โทรศพัท ์1)…………….………… 2) …………….…………  

 โทรสาร  1)…………….………… 2) …………….…………  

 E-mail  Address :  …………….………………………………………………………… 
 

4. จ านวนคดีที่คาดวา่จะรบัด าเนินคดีได…้…………………. คดี 
 

5. จงัหวดัที่ประสงคจ์ะรบัด าเนินคดี  เรยีงตามล าดบัท่ีตอ้งการรบังานคดี   
           ไมเ่ลอืกจงัหวดั  แลว้แตบ่รษัิทฯพิจารณา 
           เลอืกจงัหวดั  ตามล าดบั ดงันี ้
1)…………………….……………. 2)…………………………….… 3)………………………….….  
4)…………………….……………. 5)…………………………….…   
 
ทั้งนี ้ให้อยูใ่นดุลยพินิจและให้ถอืเป็นสทิธิของ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ในการพจิารณา

จัดสรรคดีและจังหวดัให้แก่ข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สทิธิโต้แยง้ใดๆ ทั้งสิ ้
                       

6. ในกรณีที่ตอ้งด าเนินการวางเงินประกนัการรบังานด าเนินคดี    

สามารถวางเงินประกนัได ้ภายในวนัท่ีรบังาน   ไมส่ามารถวางเงินประกนัได ้

 

mailto:K.student@ktblaw.co.th
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7.  ขา้พเจา้ขอยืนยนัและรบัรองวา่  

ส านกังานมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และไมม่ีปัญหาทางการเงินใดๆ 

ส านกังานมีฐานะทางการเงินพอสมควรท่ีจะหมนุเวียนไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึง่เทา่นัน้ 

 

 ทัง้นี ้ขา้พเจา้ ไดจ้ดัท ารูปเลม่พรอ้มขอ้มลูในรูปแบบของแผ่น CD  ใหแ้ก่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั  
เพื่อพิจารณาคดัเลอืกตามประกาศ  โดยจะน าสง่ภายในเวลาที่ก าหนด 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(...................................................) 

กรรมการผูจ้ดัการ / หวัหนา้ส านกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประทบั 
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บริษัท  กรุงไทยกฎหมาย  จ ากัด 
แบบประเมินตนเอง/รับรองคุณสมบัตขิองส านักงานทนายที่บริษัทฯจัดจ้างเพื่อด าเนินคดีกับลกูหนี้ กยศ. 
ชื่อส านักงาน/บริษัท ...............................................................................  รหัสส านักงาน ........................... 
โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่อง  ใช่  หรอื  ไม่ใช่  ตามรายการประเมินท่ีระบ ุ 
กรณีท าเครือ่งหมายในช่อง  ไม่ใช่  กรุณาอธิบายเหตผุลประกอบในช่อง   หมายเหตุ(หากไม่พอแนบเพิ่มเติม) 

รายการประเมนิ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1) ผูร้บัจา้งมีความสามารถตามกฎหมาย  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย และไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
   

2) ผูร้บัจา้งไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

   

3) ผูร้บัจา้งตอ้งไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูแจง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของหนว่ยงานของรฐัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

   

4) ผูร้บัจา้งตอ้งไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัส านกังานทนายความอื่นท่ีไดย้ื่นสมคัรเพื่อรบั
งานด าเนินคดีของกองทนุฯ ปี 2563 กบับรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ณ วนัท่ีไดป้ระกาศ
เชิญชวน 

   

5) ผูร้บัจา้งเป็นส านกังานทนายความ ส านกังานกฎหมาย ที่จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลตาม
กฎหมายประเภทบรษัิทจ ากดั  มทีนุจดทะเบียนไมน่อ้ยกวา่ 1,000,000 บาท และมี
วตัถปุระสงคใ์นการก่อตัง้เพื่อด าเนินงานดา้นกฎหมาย 

   

6) ผูร้บัจา้งเป็นส านกังาน / บรษัิทฯ ไดท้ าการขึน้ทะเบียนกบัสภาทนายความแลว้ และทนายได้
ลงทะเบียนฟอ้ง e-Filing ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 

   

7) มีหวัหนา้ส านกังานเป็นทนายความที่ไดร้บัใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายความก่อนปี 2553 และ
ขึน้ทะเบียนกบัสภาทนายความแลว้ 

   

8) มีทนายความประจ าส านกังานท่ีไดร้บัใบอนญุาตเป็นทนายความก่อนปี 2560  จ านวนตัง้แต ่
8 คนขึน้ไป  (โดยไมร่วมผูท้ีเ่ป็นหวัหนา้ส านกังาน) 

   

9) ส านกังานมีที่ตัง้อยูใ่นสถานท่ีเหน็ไดช้ดัเจน มีปา้ยช่ือส านกังานตดิอยูห่นา้ส านกังานเพื่อให้
บคุคลสามารถเห็นและตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก มีความนา่เช่ือถือ 

   

10) สถานท่ีตัง้ส  านกังานซึง่เป็นสถานประกอบการ ไดจ้ดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย ์หรอืขึน้
ทะเบียนกบัสภาทนายความแลว้ 

   

11) หวัหนา้ส านกังาน และทนายความของผูร้บัจา้ง ไมเ่คยไดร้บัการกลา่วโทษ หรอืตอ้งโทษ
เก่ียวกบัมรรยาททนายความ 

   

12) หวัหนา้ส านกังาน หรอืทนายความ ของผูร้บัจา้ง ไมเ่คยด าเนินคดทีี่เป็นปฏิปักษ์กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทย หรอืบรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั  หรอืเคยด าเนินคดีที่เป็นปฏิปักษม์า
ก่อนแตค่ดถีึงที่สดุมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

   

13) ผูร้บัจา้งมีพนกังานธุรการประจ าส านกังาน ส าหรบัการตดิตอ่ประสานงาน    
14) ผูร้บัจา้งมีระบบการควบคมุ การจดัการความเสีย่ง และการรายงานคดี เป็นไปตามที่ระบใุน

สญัญาจา้งทนายความ 
   

15) ผูร้บัจา้งไดจ้ดัเก็บเอกสารสญัญาหรอืการด าเนินคดีไวใ้นท่ีที่ปลอดภยั และเก็บรกัษา  
ความลบัขอ้มลูของลกูคา้ 
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16) ผูร้บัจา้งไมเ่ป็นผูท้ิง้งาน  หรอืไมร่ายงานผลการด าเนินคดใีหก้องทนุฯ ทราบภายในเวลาที่
ก าหนด  หรอืมีคดีคา้งการเบิกจ่ายเป็นจ านวนมาก   

   

17) กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการ หุน้สว่น หวัหนา้ส านกังาน ทนายความ  พนกังานของผูร้บัจา้ง 
หากเป็นผูกู้ย้ืมเงินกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา ตอ้งไมเ่ป็นผูกู้ย้ืมที่ผิดนดัช าระหนี ้

   

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและยืนยนัวา่ ขอ้ความที่ปรากฏขา้งตน้ทัง้หมดนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
 

           ลงช่ือ  ..........................................................ผูต้อบแบบประเมิน / หวัหนา้ส านกังาน 
                                                 ( ........................................................ ) 
                                            วนัท่ี ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประทบัตรา (หากม)ี 
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การจัดท าแผนด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (BCP : BUSINESS CONTINUITY PLAN) 
 

1. การแจ้งเหตุ 
 ผูพ้บเห็นเหตกุารณแ์จง้ หวัหนา้หนว่ยงาน  คือ นาย/นาง/นางสาว.................................................... 

พรอ้มทัง้แจง้  นาย/นาง/นางสาว................................................................ ใหร้ะงบัเหตใุนเบือ้งตน้ 

 หากไมส่ามารถระงบัเหตไุด ้นาย/นาง/นางสาว............................................................. รบัผิดชอบ
แจง้เจา้หนา้ที่ต  ารวจในทอ้งที่  

 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัพนักงานในหน่วยงาน  ต าแหน่ง และช่องทางที่ใช้ในการติดต่อ 
 

ล าดบั     รายช่ือ หนา้ที่ 
           เบอรโ์ทรศพัทต์ิดตอ่ 

ที่ท างาน มือถือ 

     

     

     

     

      

2. การตดิต่อส่ือสาร 
 นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. รบัผิดชอบติดตอ่ 

ประสานงานกบับรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

 นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. รบัผิดชอบติดตอ่ 
หนว่ยงานภายนอก เพื่อแจง้เหตกุารณค์วามคืบหนา้สถานท่ีท าการใหม ่ 

 
การติดต่อหน่วยงานภายนอก 
ส านกังานก าหนดบคุคลตอ่ไปนี ้ในการติดตอ่หนว่ยงานภายนอก  คือ 

1. ………………………………………………………….  โทรศพัท…์…………………………………. 

2. ………………………………………………………….  โทรศพัท…์…………………………………. 

3. ………………………………………………………….  โทรศพัท…์…………………………………. 
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3. การอพยพ 

 นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... รบัผิดชอบในการ
น าเอกสารส าคญัและขอ้มลูส ารอง ออกนอกอาคาร 

 นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................  
และ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................  
รบัผิดชอบน าพนกังานอพยพออกจากอาคารไปรวมตวักนัท่ีจดุรวมพล  บรเิวณ............................... 
............................................................................................... และตรวจนบัพนกังานใหค้รบถว้น 

 
หมายเลขโทรศพัทผ์ูร้บัผิดชอบหนา้ที่ตา่งๆ 

หนา้ที่ รายช่ือ เบอรโ์ทรศพัท ์

1.หวัหนา้หนว่ยงาน  นาย/นาง/นางสาว............................  08-XXXX-XXXX  

2.ผูร้ะงบัเหตเุบือ้งตน้  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

3.ผูแ้จง้เหต ุ นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

4.ผูต้ิดตอ่ภายใน  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

5.ผูต้ิดตอ่ภายนอก  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

6.ผูเ้ก็บเอกสารส าคญัฯ  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

7.ผูน้  าทางอพยพ  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  

8.ผูแ้จง้ศนูยป์ฏิบตัิงานส ารอง  นาย/นาง/นางสาว............................ 08-XXXX-XXXX  
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4. การปฏิบัตงิาน 
 
 กลบัมาปฏิบตัิงานตามปกติหากอาคารท่ีท าการไมเ่กิดความเสยีหายรุนแรง 

 หากไมส่ามารถปฏิบตังิานท่ีหนว่ยงานได ้ใหร้อค าสั่งใหไ้ปปฏิบตัิงาน ณ ศนูย ์
ปฏิบตัิงานส ารอง โดยนาย/นาง/นางสาว................................................................
รบัผิดชอบติดตอ่ศนูยป์ฏิบตัิงานส ารอง 

 
ศนูยป์ฏิบตัิงานส ารอง 

  ส  านกังาน   (ระบช่ืุอ และรหสัส านกังาน)  

  ที่ตัง้ศนูยป์ฏิบตัิงานส ารอง   (ระบสุถานท่ีตัง้ศนูยป์ฏิบตังิานส ารอง)  

  โทรศพัท ์  (ระบทุัง้เบอรโ์ทรศพัทภ์ายในและ เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ)  

  โทรสาร    

 
 
 

แผนท่ีศนูยป์ฏิบตัิงานส ารองโดยสงัเขป  

   

 
              ประทบัตรา (หากมี)                         ลงช่ือ  .......................................................... หวัหนา้ส านกังาน 

                                                                                 ( ........................................................ ) 
                                                                        วนัท่ี ............................................................. 

 


