ใบสมัครพนักงานจาง
เทศบาลเมืองลาดสวาย

ลําดับที่....................

ประวัตผิ ูสมัคร
1. ชื่อ ............................................................................นามสกุล .......................................................................
สัญชาติ .............................................เชื้อชาติ ..........................................นับถือศาสนา ...............................
2. เกิดวันที่ .............เดือน ...................................พ.ศ. .........................ณ ตําบล ...............................................
อําเภอ .......................................จังหวัด .................................อายุถึงวันสมัคร ..................ป ...............เดือน
3. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ...............................................ออกให ณ สํานักงาน .....................................
เมื่อวันที่ .......เดือน ........................ พ.ศ. ..............หมดอายุวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .............
4. ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ............... หมูที่ ........... ซอย ......................................ถนน .............................
ตําบล ..............................................อําเภอ ......................................จังหวัด .................................................
หมายเลขโทรศัพท ............................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ .................................................
อีเมล...............................................................................................................................................................
5. ที่อยูที่ติดตอได ( ) ตามทะเบียนบานในขอ 4
( ) ใหติดตอที่ เลขที่ ...............หมูที่ ................ซอย .................................ถนน .................
ตําบล ..............................................อําเภอ ......................................จังหวัด .................................................
หมายเลขโทรศัพท ............................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ .................................................
อีเมล...............................................................................................................................................................
6. ขาพเจาขอสมัครรับสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ( ) ตามภารกิจ ( ) ทั่วไป
ในตําแหนง ............................................................. สังกัด ............................................................................
ตามประกาศเทศบาลเมืองลาดสวาย ลงวันที่ ..................... เดือน ................................ พ.ศ. .......................
โดยมีระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ ........................................... ถึงวันที่ ........................................................
ในอัตราคาตอบแทนเดือนละ ............... บาท และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวเดือนละ ..............บาท
7. วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ คือ ......................................................................................................
สาขาวิชาเอก ............................................................ จากสถาบันการศึกษาชื่อ .................................................
จังหวัด ................................................................................
8. ในการสมัครครั้งนี้ขาพเจาใชวุฒิการศึกษาที่เปนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง คือ ( ) วุฒิการศึกษาตามขอ 7
( ) ใชวฒ
ุ ิการศึกษา....................................................สาขาวิชาเอก .............................................................
จากสถาบันศึกษาชื่อ................................................................จังหวัด ....................................................แทน
9. ขาพเจามีความรูและความสามารถพิเศษ คือ .................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

-210. ในการสมัครครั้งนี้ขาพเจาขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
( ) ใบสมัครพนักงานจาง ติดรูปหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา
( ) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
( ) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
( ) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือทะเบียนการศึกษา (TRANSCRIPT)
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรมที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม
( ) หลักฐานอื่น ๆ ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขาพเจา ไดตรวจสอบคุณสมบัติและขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงที่ไดรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่ประกาศไว แมจะเปน
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานจางของเทศบาลแลว ขาพเจายินยอมให
เทศบาลตัดสิทธิในการจัดจา ง หรือใหขาพเจา พนจากตํา แหนง โดยไมเรียกรองใดๆ เนื่องจากเปนความ
รับผิดชอบของขาพเจา และจะไมเรียกรองคาธรรมเนียมการสมัครคืนจากเทศบาล ทุกกรณี
(ลงชื่อ) ................................................ ผูสมัคร
( ..............................................)
วันที่สมัคร ...........................................
คํารับรองความประพฤติของผูสมัคร
ขาพเจา ......................................................... อายุ ...............ป อาชีพ ...................................................
ตําแหนง ................................................................ ระดับ (ถามี) ............................................ทํางานอยูที่
สํานักงาน..........................................................จังหวัด ........................................... อาศัยอยูบานเลขที่ ............
ตําบล ............................................ อําเภอ ........................................ จังหวัด ................................... หมายเลข
โทรศัพท ........................................ ซึ่งเกี่ยวของเปน .......................................... กับผูสมัคร ขอรับรองวา
ผูสมัครเขาสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
ไมเคยติดยาเสพติดใหโทษ รวมถึงไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ลงชื่อ) ................................................ ผูใหการรับรอง
( ..............................................)
หมายเหตุ 1. ผูใหการรับรอง ตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป
2. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด

-3สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
เมื่อวันที่ ...............เดือน ................................ พ.ศ. ....................ไดรับใบสมัครของ ............................
......................................................ผูรับสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ..........................
ตําแหนง ......................................................................... ปรากฏวา
( ) มีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน
( ) มีเอกสารหลักฐานการสมัครไมครบถวน เนื่องจากขาด ....................................................
.............................................................................................................................................................................
และนัดจะนํามาใหในวันที่ ......... เดือน ......................................... พ.ศ. ...........................เวลา ................... น.
จึงไดรับสมัครไวเปนหลักฐาน
อนึ่ง ผูสมัครที่เอกสารไมครบถว น จะตองนําเอกสารเพิ่มเติมมาใหเจาหนาที่รับสมัคร ในวัน เวลา
ที่กําหนดขางตน หากลวงพนวัน เวลานัดหมายที่กําหนดแลว จะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการสมัคร
ลงชื่อ ............................................. ผูสมัคร
( ..............................................)

ลงชื่อ ............................................ เจาหนาที่รับสมัคร
( ..............................................)
ตําแหนง ........................................................

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

สําหรับเจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ตามใบสมัครสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองลาดสวาย ในตําแหนง
................................................................... หนวยงาน..........................................................................................
ของ...................................................................... เลขที่บัตรประชาชน ...............................................................
กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบรอยแลว ปรากฏวา
( ) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
( ) เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร คือ ................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเห็นควรดําเนินการ ( ) ประกาศใหเปนรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรฯ
( ) ประกาศใหเปนรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยมีเงื่อนไข
( ) ประกาศใหเปนผูขาดคุณสมบัติฯ
ลงชื่อ..............................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ
(...............................................)
ตําแหนง...............................................
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สําหรับผูสมัคร
วันที่ ............ เดือน........................ พ.ศ..............
เทศบาลเมืองลาสวาย ไดรับใบสมัครของ................................................................................................
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง .......................... ตําแหนง............................................
หนวยงาน ............................................ เรียบรอย ปรากฏวา
( ) มีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน
( ) มีเอกสารหลักฐานการสมัครไมครบถวน เนื่องจากขาด.....................................................
..............................................................................................................................................................................
และนัดใหนําเอกสารมาเพิ่มเติมในวันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ................. เวลา ...............น.
อนึ่ง ขาพเจาไดรับ ทราบแลววาจะตองนําเอกสารมาเพิ่มเติม มาใหเจาหนาที่รับ สมัครในวัน เวลา
ดังกลาวขางตน หากลวงพนวัน เวลานักหมายที่กําหนด ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการสมัคร
ลงชื่อ ............................................. ผูสมัคร
( ..............................................)

ลงชื่อ ............................................ เจาหนาที่รับสมัคร
( ..............................................)
ตําแหนง ........................................................

