
 

 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง  พนักงานขับรถขยะ  ประจําปงบประมาณ  2560 
******************************* 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  อําเภอหนองมวงไข  จังหวัดแพร  มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา   มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
    พนักงานจาง ท่ัวไป  ตําแหนง  พนักงานขับรถขยะ   จํานวน  1  อัตรา  อัตราคา ตอบแทน
เดือนละ  9,000.- บาท  (เกาพันบาทถวน)  สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี   อําเภอ
หนองมวงไข  จังหวัดแพร  
 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
 1. คุณสมบัติท่ัวไป     ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบลจังหวัดแพร   เรื่อง เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  12  กรกฏาคม  2547 ดังตอไปนี้ 

  ๑.  มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณและไมเกิน ๖๐ ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
  ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๔. ไมเปนผู มีกาย ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ  หรือ  
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน  
สําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้  
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรับเกียจแกสังคม  
   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
         ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
    ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
    ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน        
ของรัฐ 
 
 

/9.  ไมเปนขาราชการหรือลูกจาง….. 
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    9.  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

    พระภิกษุ สามเณร  ไมสามารถสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุ  
และแตงตั้งได  ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว.๘๙ /๒๕๐๑ ลงวันท่ี             
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตําแหนงใดจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้น โดยใชลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม ดังนี้ 

 2.1 ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ   ปฏิบัติหนาท่ีขับรถขยะ  ดูแลรักษาความสะอาด  บํารุงรักษา  
แกไขขอขัดของ  เล็ก ๆ นอยๆ  ของรถบรรทุกขยะท่ีดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ี
รองรับขยะมูลฝอย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

(1) ไมกําจัดวุฒิการศึกษา  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี   
(2) มีใบอนุญาตขับรถยนตท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก (ชนิดท่ี ๒) 
(2) มีหนังสือรับรองประสบการณการเปนพนักงานขับรถยนตมาแลวไมต่ํากวา  ๕  ป  

(ถามี) 
(3) เปนผูมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องยนต 

 

3. การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  

    ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขันสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พรอม
หลักฐานดวยตนเองได ระหวางวันท่ี   13 – 22  ธันวาคม  2559    เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  
ในวันและเวลาราชการ ณ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  อําเภอหนองมวงไข  จังหวัดแพร 
  3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
     ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร พรอมหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครไดรับรอง
สําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้  

-  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  1 ฉบับ  
  -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  1  ฉบับ 
  -  สําเนาวุฒิการศึกษา (ถามี)      จํานวน  1  ฉบับ  
  -  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ซ่ึงถายมาแลว
ไมเกิน 1 ป                   จํานวน 3  รูป  
  -  ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน  1 เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย  จํานวน 1 ฉบับ 
  -  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหยา (ถามี)  
            จํานวน 1 ฉบับ 
 
 

/- หนังสือรับรองประสบการณ…… 
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-  หนังสือรับรองประสบการณทํางาน (จากสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนซ่ึงเชื่อถือได)                           
    (ถามี)   

*  กรณีเปนหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเปนเอกชนใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชยหรือเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย  

 
  3.3  วิธีการสมัคร 

-  ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารหลักฐาน ตามขอ 3.2   
  - ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา แลวยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามท่ีกําหนด 
  -  เจาหนาท่ีรับสมัครตรวจคุณสมบัติของผูสมัครในเบื้องตน  และมอบบัตรประจําตัวสอบ
ใหแกผูสมัคร ซ่ึงผูสมัครจะตองเก็บรักษาบัตรประจําตัวนี้ไวตลอดการสอบแขงขัน และตองนํามาแสดงทุกครั้งท่ี
เขารับการสรรหาและเลือกสรร  หรือเม่ือมาติดตอเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร 
  3.4  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  - ... ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนวาเปนผูมีสิทธิสมัครและมี
คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัครหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจางของ องคการบริหารสวน
ตําบลแมคํามี 

3.5. คาธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  -  ผูสมัครฯตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท(หนึ่งรอยบาทถวน)  เงินคาธรรมเนียม
การสมัครจะไมคืนใหเม่ือไดรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
4 . การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 
  - ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูมีสิทธิสอบ ฯ ในวันท่ี  23  ธันวาคม   2559                      
ณ  ปายประชาสัมพันธท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี และทาง www.maekamme.go.th  
  - กําหนดสอบขอเขียนภาคความความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค.ก) และความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค.ข) ในวันท่ี  27  ธันวาคม  2559  ณ  หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี     
ระหวางเวลา  10.00น. – 12.00 น.  

- กําหนดสอบสมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) ในวันท่ี 27  
ธันวาคม  2559   ณ องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  ระหวางเวลา  13.00 – 14.00 น.  

- กําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สัมภาษณ)  ในวันท่ี  27  ธันวาคม  
2559    ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี     ระหวางเวลา  15.00 – 16.00 น.  

 
 
 
 
 

/5. หลักสูตรและวิธีการสรรหา..... 
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5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี จะดําเนินการสอบโดยยึดหลัก “สมรรถนะ ”  ความเทา
เทียมกันในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ใชวิธีการสอบแขงขัน โดยแบงออกเปน ๓ ภาค 

  5.1  ภาค ก. สอบภาคความรู ความสา 
มารถท่ัวไป (ภาค ก)  โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) จํานวน 50 ขอ/50 คะแนน  ดังนี ้
          - สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
  - นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
  - พระราชบัญญัติการจราจรทางบก  พ.ศ.  2542 
  - ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี 

         5.2  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)    โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 
จํานวน 50 ขอ/50 คะแนน  เปนการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนแกการ
ปฏิบัติหนาท่ี  
  5.3  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  จํานวน  100 คะแนน  ดังนี้ 
   1)  วิธี สัมภาษณ  ซ่ึงพิจารณาจาก บุคลิกภาพการแตงกาย  ,  ความคิดริเริ่มและ
ทัศนคติ ,  ความรูท่ีเหมาะสมกับตําแหนง  ,  ประสบการณการทํางาน , ความรูความสามารถพิเศษ   จํานวน 
80 คะแนน  
   2) การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)  จํานวน  20   คะแนน 

   

6. เกณฑการตัดสิน 

      ผูสอบตองไดคะแนนรวมในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60   จะเรียงลําดับท่ีจากผูสอบได
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  จะใหผูไดรับเลขประจาตัวสอบกอนเปน           
ผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 

7. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี   จะทําการประกาศผลการ สรรหาและเลือกสรร ในท่ี  29  
ธันวาคม 2559  ณ  ปายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี และ ทาง เว็บไซด
www.maekamme.go.th 
 

8.  การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
 8.1 การข้ึนบัญชีผูสอบไดจะเรียงลําดับ   ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
ถาคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูไดรับหมายเลข
ประจําตัวผูสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

/8.2 บัญชีผูสอบแขงขันได….. 

  

http://www.maekamme.go.th/
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  8.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยาง
เดียวกันนี้อีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 8.3  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถากรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกบัญชี        
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
   (1)   ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งท่ีสอบได 

  (2)   ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุเขาเปนพนักงานจางภายในเวลาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแมคํามีกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน (ดุลยพินิจเปนอํานาจของนายกอบต.แมคํามี)  

  (3)   ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการได   ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 

  9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
     องคการบริหารสวนตําบล แมคํามี   จะดําเนินการสั่งจางและแตงตั้งผูท่ีผานการสรรหาและ
เลือกสรรไดตามลําดับท่ีไดประกาศข้ึนบัญชีไว ภายหลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดแพร โดยองคการบริหารสวนแมคํามี จะไดแจงผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว
ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว ท้ังนี้หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูข้ึนบัญชีไวขาดคุณสมบัติองคการบริหารสวนตําบล
แมคํามีจะถอดถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีท่ีข้ึนไว และจะไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจาง  
 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559 

                                           
 

              (นายไพศาล  ชมภูม่ิง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  

  
   

                                                                                 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาคผนวก ก. 
 

เอกสารทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ตําแหนง  พนักงานขับรถขยะ  ประจําปงบประมาณ  2560 
ลงวันท่ี  28  พฤศจิกายน   2559 

 
1.  ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง  พนักงาน ขับรถขยะ                 
2.  อัตราวาง   จํานวน  1 อัตรา 
3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ   ปฏิบัติหนาท่ีขับรถขยะ  ดูแลรักษาความสะอาด  บํารุงรักษา  แกไข

ขอขัดของ  เล็ก ๆ นอยๆ  ของรถบรรทุกขยะท่ีดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน
และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(1) ไมกําจัดวุฒิการศึกษา  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี   
(3) มีใบอนุญาตขับรถยนตท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก (ชนิดท่ี ๒) 
(4) มีหนังสือรับรองประสบการณการเปนพนักงานขับรถยนตมาแลวไมต่ํากวา  ๕  ป  

(ถามี) 
(5) เปนผูมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องยนต 

5. คาตอบแทน  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน)  
 6. ระยะเวลาการจาง   คราวละไมเกิน 1 ป  
 7.  สิทธิประโยชน   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง  ลงวันท่ี  12  กรกฎาคม  2547  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร  เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
ภาคผนวก ข. 

    ใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางทั่วไป 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคํามี   อําเภอหนองมวงไข  จังหวัดแพร 

 
 เลขประจําตัวสอบ 

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปาบง  
 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพ่ือ แตงตั้งเปนพนักงานจางท่ัวไป  จึงขอแจง
รายละเอียดของขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้  
1.  ชื่อ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................  สัญชาติ................... 
2.  อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมต่ํากวา  18  ป  คือเกิดวันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ................... 
      (อาย.ุ............ป.............เดือน) 
3.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ  คือ  ไดรับประกาศนียบัตร/ ปริญญา....................................... 
      สาขาหรือวิชาเอก..........................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ....................................... 
      เม่ือวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ……… (ภายในวันปดรับสมัคร)   ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม.... .... 
4. ตําแหนงท่ีสมัครสอบ  ตําแหนง.................................................................................................................... 
5.  อาชีพปจจุบัน............................................สถานท่ีทํางาน............................................................................. 
6.  วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับคือ.......................................ความรูความสามารถพิเศษ........................... 
7.  บัตรประจําตัวประชาชน  เลขประจําตัว         -                               -                                                    
     ออกให  ณ  จังหวัด....................................................................................................................................... 
8.  ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี...........................หมูท่ี.........  ตรอก/ซอย.................................ถนน....................... 
     ตําบล/แขวง....................................อําเภอ.........................................จังหวัด................................................ 
      รหัสไปรษณีย                                  โทร............................................................................................. 
9.  ชื่อบิดา.................................................................................อาชีพ................................................................. 
     ชื่อมารดา.............................................................................อาชีพ.............................................................. 
10.  ไดแนบหลักฐานตาง ๆ โดยถายเอกสารใชกระดาษขนาด A 4  ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมา
พรอมกับใบสมัครสอบ  รวม......... ฉบับ  คือ 
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1. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ย

ลายมือของตนเองและลงลายมือช่ือต่อหนา้

เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

2. ก่อนยืน่ใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐาน

ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น  และถูกตอ้ง 

  



 

 
 10.1    (    )   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกติดไวท่ีใบสมัคร จํานวน  1  รูป  ติดไวท่ีบัตรประจําตัวสอบ   
     จํานวน  2  รูป  
 10.2    (    )   สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน   1   ฉบับ 
  10.3    (    )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ  
 10.4    (    )   ใบรับรองแพทยปริญญา ซ่ึงออกใหไมเกิน 1  เดือน  จํานวน 1 ฉบับ  
 10.5    (    )    สําเนาภาพถายวุฒิการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน   จํานวน  1  ฉบับ  
 10.6    (    )    เอกสารอ่ืน  จํานวน .......................ฉบับ  
 
  (หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ  ไมครบถวน  หรือไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครใหถือ
วาขาพเจาไมมีสิทธิสมัครสอบแขงขันในครั้งนี้) 
   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ   และขาพเจาเปน  
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน   ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  
 
 
       ลงลายมือชื่อ..................................................ผูสมัครสอบ  
             (...................................................)  
                           วันท่ี.............เดือน .................... พ.ศ ……….. 
 
 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 

 
 
 

 
  (      )   หลักฐานครบถวน      (     )  มีปญหา  คือ 
.............................................................................................. 
................................................................................................
............................................................................................ 
                  ...................................................... 
                 (......................................................) 

................./.................../................. 

 
ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ   จํานวน....................บาท 
(........................................) ไวแลว  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........................เลขท่ี.......................................... 
 
                  ......................................................... 
                  (......................................................) 

................/.............../.................. 
 

  


