
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏินัติงาน

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
จำนวน ๗ เดือน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๒๘๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบ ัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างปฏิบ้ติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ซื่อตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน

๑.๑ พนักงานจ้างปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างปฏิบ้ติงาน พนักงานทำความสะอาด กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ประ๓ ทการจ้าง
ประ๓ ทการจ้างที่ ๒

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. ค่าจ้างท่ีจะได้รับ
๔.๑ พ น ักงาน จ ้างป ฏ ิบ ัต ิงาน  พ น ักงาน ร ักษ าค วาม ป ล อ ด ภ ัย  อ ัตราค ่าจ ้าง เห ม าบ ร ิก าร  

เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๔.๒ พนักงานจ้างปฏ ิบ ัต ิงาน พน ักงานทำความสะอาด อ ัตราค ่าจ ้างเหมาบริการ เดือนละ

๑๑,๐๐๐ บาท 
๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๕.® พนักงานจ้างปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ
๕.๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต ํ่ากว่า ๒๐ ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 

ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย)
๕.๑.๒ เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น และต้องมีหนังสือ/ 

เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร
๕.๑.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าเทียบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี
๕.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

/  ๕.๑.๕ไม่เป็น...



๕.ร,.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่ลามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้น
ฟ้อนไม่สมประกอบ

๕.๑.๖ ไม ่เป ็นข ้าราชการหร ือล ูกจ ้างของส ่วนราซการ พน ักงานหรือล ูกจ ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช

๕.๑.๗ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

๕.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๕.๑.๑๐ ม ืความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบัติงานใน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

๕.๑.๑๑ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ถ้ามี)
๕.๒ พนักงานจ้างปฏิบัติงาบ พนักงานทำความสะอาด กลุ่มอำนวยการ

๕.๒.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มืสัญชาติไทย อายุไม ่ต ํ่ากว ่า ๒๐ ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 
ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย)

๕.๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ตรกวาเทียบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี

๕.๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๕.๒.๔ ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้น

ฟ้อนไม่สมประกอบ
๕.๒.๕ไม ่เป ็นข ้าราชการหร ือล ูกจ ้างชองส ่วนราชการ พน ักงานหรือล ูกจ ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช

๕.๒.๖ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

๕.๒.๗ ไม่เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕.๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๕.๒.๙ ม ืความร ู้ความสามารถ ท ักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบ ัต ิงานใน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

๕.๒.๑๐ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ถ้ามี)
/  ๖. การรับสมัคร



- ๓-

๖. การสมัคร
ให ้ผ ู้ประสงค ์สม ัครเข ้าร ับการค ัดเล ือก ย ื่นใบสมัครด ้วยตนเองได ้ท ี่ กล ุ่มอำน วยการ 

สำนักงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๘ ตำบล,โพธเสด็จ อำเภอเม ือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒(£๖๖ ถึงวันที่ ©๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ในวันและ 
เวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

(ส่วนราชการสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นใบสมัครได้ตามที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม)
๗. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ให้ส่งจำนวนทั้งสิน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๗.๑ ใบสมัคร ตามแบบ บส. ๑ แนบท้ายประกาศบี้
๗.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา
๗.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
๗.๕ สำเนาการเปลี่ยนซื่อ -  ซ่ือสกุล (ถ้ามี)
๗.๖ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๗.๗ สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๗.๘ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ถ้ามี)
๗.๙ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
๗.๑๐ ใบรับรองแพทย์ ออกให้!,ม่เกิน ๑ เดือน
๗.๑๑ รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. โดยถ่ายในคราว 

เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป และได้ลงลายมือซื่อกำกับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว
ทั้งบี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย 

โดยสามารถดาวน่โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (แบบ บส. ๑) ได้ท่ี http://www.nstpeo.go.th/web/
๘. เง่ือนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเปีนผู้มี 
คุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งยื่น 
เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด หากเกิดกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า 
กรณีใด  ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารประกอบการยื่นสมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า 
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบ้ติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ
๙. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช โดยปิดประกาศไว้ที่สถานที่ปีดประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และทางเว็บไซต์ http://www.nstpeo.go.th/web/

/  ©๐. หลักเกณฑ์...

http://www.nstpeo.go.th/web/
http://www.nstpeo.go.th/web/


๑๐. หลกเกณฑและวธการคดเลอก
๑๐.๑ การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารใบสมัครเข้ารับ 

การคัดเลือก และข้อมูลต่าง  ๆ เพื่อให้ทราบถีงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมี 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

(๑) ความร ู้ความสามารถของบ ุคคลท ี่จำเป ็น ห ร ือ เห มาะสมต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

(๒) ท ักษะท ี่จำเป ็น ห ร ือ เห มาะสมต ่อการป ฏ ิบ ัต ิงาน ตามล ักษณ ะงาน ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิ 
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

(๓) สมรรถนะที่จำเป ็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบ ัต ิงานตามลักษณะงานที่ปฏิบ ัต ิ 
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

๑๐.๒ ว ิธ ีการป ระเม ิน ผล จะป ระเม ิน ผลก ารค ัด เล ือก โด ยว ิธ ีก ารส ัม ภ าษ ณ ์ ในวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖

๑๐.๓ เกณฑ ์การต ัดส ิน ผ ู้ผ ่านการค ัด เล ือกต ้องม ีคะแนนรวมตามเกณ ฑ ์การประเม ิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมรายองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และหากมีผู้เข้ารับการคัดเลือก 
จำนวนหลายคน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 
เป ็นผู้ได ้ร ับค ัดเล ือก ในกรณ ีคะแนนเท ่าก ันให ้ผ ู้ท ี่ได ้คะแนนความร ู้ความสามารถของบ ุคคลท ี่จำเป ็น  
หรือเหมาะสมต่อการปฏิบ ัต ิงานตามลักษณะงานที่ปฏิบ ัต ิมากกว่าเป ็นผู้ได ้ร ับคัดเลือก และถ้าได้คะแนน 
เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนทักษะที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า

๘ ) 9M พ  eu  <แเบนผู้!ด,รับคัดเลอก
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ ่านการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซจะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ 
คะแนนที่ได้โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกไวิในลำดับแรก และผู้ซ่ึงได้รับ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรองลงไป (ลำรอง) จำนวน ๓ คน เพื่อเป็นการป็องกันกรณีที่ผู้!ด้รับคัดเลือก ไม่มารายงานตัว 
เพื่อปฏิบัติงานฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธึ๋ในการเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือก จะเรียกผู้ผ ่านการคัดเลือกในลำดับ 
ลัดไปทดแทน และเมื่อมีผู้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้ถือว่าการคัดเลือกได้เสร็จส้ินสมบูรณ์ และลำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศ่รีธรรมราช จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๗ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี
๑๒. การจัดทำข้อตกลงการจ้าง

ผู้ได ้ร ับค ัดเล ือกจะต้องมาทำข้อตกลงการจ้างภายในวันท ี่สำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัด 
นครศรีธรรมราช กำหนดตามหนังสือแจ้ง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖

(นายสบติภ'หร โคจจุล)
ศึกษาธิการจังทวิดบครศรีรรรมรา•ช



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๖๖ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏินัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง มีหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในทรัพย์ส ินและเจ้าหน้าที่ผ ู้มาใฃ้ 

บริการ รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในเหตุทะเลาะวิวาท หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการของผู้ว่าจ้าง 
๒. อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ ด้วยความสุภาพ และให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้มา 

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ตรวจตราและป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาในบริเวณสถานท่ีของผู้ว่าจ้างอันอาจก่อให้เกิด 

ป้ญหาหรือสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่แก'ผู้ว่าจ้าง
๔. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ 
๕. เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบตาม'ที่!ด้กำหนดไว้ 
๖. ควบคุมดูแลตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่ผ่านเข้า-ออก บริเวณอาคารสำนักงาน 
๗. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 
๘. หน้าที่เดินตรวจตราตามจุดต่าง  ๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดขอบทุก ๑ ช่ังโมง 
๙. มีการบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ 
๑๐. อำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ผู้มาใช้บริการ 
๑๑. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ

หมายเหตุ การกำหนดรายละเอืยดในประกาศฉบับนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการจ้างเหมา 
เอกซนดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงาบจ้างปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาด 

กลุ่มอำนวยการ สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง มีหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑) ดูแลรักษาทำความสะอาดห้องศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) ดูแลรักษาทำความสะอาดห้องรองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓) ดูแลรักษาทำความสะอาดซั้นที่ ๑ ช้ันท่ี ๒ และชั้นที่ ๓ 
๔) ทำความสะอาดห้องประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔) ทำความสะอาดห้องบํ้า
๖) ตรวจสอบความเรียบร้อยเปิด-ปีดไฟฟ้าในสำนักงาน 
๗) งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ การกำหนดรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไจการดำเนินการจ้างเหมา 
เอกซนดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ใบสมัครคัดเลือกจ้างเหมาเอกซบดำเนินงาน

ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบ้ตงาบ......................................
ฝ่าย/กลุ่ม..................................................................
ส่วนราชการ.............................................................

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบ บส. ๑

๑. ซื่อ...............................................................
สัญชาต.ิ.....................................  เชื้อชาติ

๒. เกิดวันที.่...............เดือน............................
๓. เลขประจำตัวประชาชน.........................

วันออกบัตร.............................................
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประซาซนเลขที่
แช'วง/ตำบล............................................
จังหวัด.....................................................

..... ซื่อสกุล...................................................

......................................... ศาสนา.................
พ.ศ........................... อายุนับถึงวันที่สมัคร
.........ออก ณ สำนักงาน.............................. .
.........วันบัตรหมดอายุ...................................
..........หมู่ที่.....................ถนน.......................
...........เขต/อำเภอ........................................

๔. ที่อยู่ป้จจุบันเลขที.่.....................หมู่ที.่.................. ถนน.................................... แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์ 
หมายเลขโทรศัพท.์......................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................

๕. วุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด................................................สาขาวิชา....
จากสถานศึกษา.....................................................................................
วุฒิการศึกษาที่ใซ้โนการสมัคร........................................สาขาวิชา
จากสถานศึกษา.................................................................................... .

๖. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

. ป ี

๗. ประวิติการทำงาน □  ไม่เคยทำงาน □  เคยทำงาบในตำแหน่ง
ซื่อหน่วยงาน....................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาบ..............ป ี..............เดือน
สาเหตุที่ออก.....................................................................................

/ ๘. ข้าพเจ้า...



- t o 

ri. ข้าพเจ้า ได้นำหลักฐานมาประกอบการสมัคร ดังนี้
□  สำเนาวุฒิการศึกษา □  สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
□  สำเนาทะเบียนบ้าน □  สำเนาการเปลี่ยนซื่อ -  ซ่ือสกุล (ถ้ามี)
□  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) □  สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
□  สำเนาใบอนุญาตซับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิมัติงานซับรถยนต์ สำหรับตำแหน่งอ่ืน  ๆระบุ (ถ้ามี))
□  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาบ (ถ้ามี) □  ใบรับรองแพทย์ ออกให้1ม่เกิน ๑ เดือน
□  รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซนาด ๓ X ๔ ซ.ม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน

จำนวน................รูป และได้ลงลายมือซื่อกำกับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ข้าพเจ้าได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือซื่อกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว

ลายมือซื่อ............................................................ผู้สมัคร
(.........................................................................................)

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน................................พ.ศ..................... เลขประจำตัวผู้สมัคร.
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
□  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
□  ขาดคุณสมบีติ เนื่องจาก.....................................................................................................

ลงซื่อ...............................................................
(............................................................................................. )

ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

สำหรับผู้ควบคุมดูแลการรับสมัคร

ลงซื่อ...............................................................
(...............................................................)

ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................


