








  

 
ใบสมคัรเขา้รบัการสอบคดัเลือกเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 

สงักดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
สมคัรต าแหน่ง........................................ 

1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูส้มคัร 

ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... 

เกิดวนัท่ี.........................เดือน..........................................พ.ศ. ..........................ปัจจุบนัอาย.ุ.....................ปี...................เดือน 

 

สญัชาติ.............................เช้ือชาติ..............................ศาสนา..........................E-Mail : ........................................................ 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _   _   ออก ณ อ าเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั..............................ออกเมือ่วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ............หมดอายวุนัท่ี...........เดือน..................พ.ศ............. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ต าบล/แขวง.................. 

อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................หมายเลขโทรศพัท.์............................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน..........................ต าบล/แขวง.......................... 

อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................หมายเลขโทรศพัท.์............................. 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ (ระบุช่ือบุคคล ความสมัพนัธ ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้มคัร สถานท่ี หมายเลขโทรศพัท)์............................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

2. ประวติัครอบครวั 

บิดาช่ือ.................................................................................. มารดาช่ือ................................................................................. 

ปัจจุบนั     (   )  ยังมชีวีิตอยู่      (   )  ถงึแก่กรรม ปัจจุบนั     (   )  ยงัมชีีวิตอยู่      (   )  ถงึแก่กรรม 

 

กรณียงัมีชีวิตอยู่ใหร้ะบุ อาย.ุ.................ปี อาชีพ...................... 

 

กรณียงัมีชีวิตอยู่ใหร้ะบุ อาย.ุ.................ปี อาชีพ...................... 

ต าแหน่ง..............................หมายเลขโทรศพัท.์........................ ต าแหน่ง..............................หมายเลขโทรศพัท.์......................... 

สถานภาพการสมรส     (   )  โสด      (   )  สมรส       (   )  หมา้ย      (   )  หย่ารา้ง         จ านวนบุตร.............คน 

สามี/ภรรยาช่ือ..............................................อาย.ุ...............ปี ช่ือบุตร.......................................................อาย.ุ.................ปี 

อาชีพ.....................................ต าแหน่ง.................................. ช่ือบุตร.......................................................อาย.ุ.................ปี 

หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. ช่ือบุตร.......................................................อาย.ุ.................ปี 

 

 
     (ติดรปูถ่าย) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                        (ลงชื่อ) ____________________ 

                                                                               (_____________________) 

           วันที่_____เดอืน__________พ.ศ._______ 

 

3. วุฒิการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา วุฒิท่ีไดร้บั วิชาเอก/สาขา 

คะแนน 

เฉลีย่ 

................. ............................................ ............................................... ................................ .................. 

................. ............................................ ............................................... ................................ .................. 

................. ............................................ ............................................... ................................ .................. 

     

4. ประวติัการท างาน/ฝึกงาน 

ปี พ.ศ. - ปี พ.ศ. ช่ือหน่วยงาน ต าแหน่ง ลกัษณะงาน เหตุท่ีลาออก 

........................... ....................................... ......................................... .............................. ........................ 

........................... ....................................... ......................................... .............................. ........................ 

........................... ....................................... ......................................... .............................. ........................ 

........................... ....................................... ......................................... .............................. ........................ 

........................... ....................................... ......................................... .............................. ........................ 
     

5. ความรูค้วามสามารถพเิศษ  

    5.1 ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุภาษาและระดบัการใชง้าน) 

            1. ...............................................    2. ....................................................   3. ...................................................... 

    5.2 คอมพวิเตอร ์(โปรดระบุโปรแกรม) 

            1. .........................................................................     2. ....................................................................................... 

            3. .........................................................................     4. ....................................................................................... 

    5.3 อ่ืนๆ ....................................................................................................................................................................... 

           .............................................................................................................................................................................. 
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ใบรับรอง 
ที่อยู่.......................................................... 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ................. 
ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ....................................................................................................... 
สังกัด............................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................... 
ขอรับรองว่า ข้อความที่ผู้กรอกประวัติได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และถ้าบุคคลผู้นี้กระท าสิ่งใดเสียหายต่อราชการ 
ข้าพเจ้ายินดีชดใช้แทนทุกกรณี 

ผู้รับรอง _____________________ 

           (_____________________) 
 

ผู้รับรองจะต้องเป็นข้าราชการประจ า ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และในกรณีประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป และ
ถ้าเป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ จะต้องมียศช้ันสัญญาบัตร ส าหรับข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลเท่านัน้ 
          หมายเหตุ  1. พนักงานรฐัวิสาหกิจ/องค์การของรัฐรับรองไม่ได้ 
                        2. ส าหรับผู้รบัรองให้ถ่ายบัตรข้าราชการพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง แนบมากับใบรับรอง 
บันทึกเจ้าหน้าท่ี 
          ได้ตรวจรายละเอียดแบบกรอกประวัติและคณุสมบัติแล้ว เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวครั้งนีไ้ด ้
 

(ลงช่ือ)_____________________ 

         (____________________) 
          เจ้าหน้าท่ี 

        วัน_____ เดือน__________พ.ศ._______ 
 

เอกสารประกอบแบบกรอกประวติั 
1. รูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 2. วุฒิการศึกษา (ปรญิญาบตัร/ประกาศนียบตัร และใบระเบียน) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน 4. ใบส าคญัการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล และหลักฐานอื่น ๆ 
เอกสารล าดับ 2-4 ให้น าหลักฐานต้นฉบับและถ่ายส าเนามาอยา่งละ 1 ชุด 
 

เง่ือนไขการเลิกจ้างลกูจ้างชั่วคราว 
          ลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในต าแหน่งดังกล่าว คือ 
 1. ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในต าแหน่งดังกล่าว 
 2. ทางราชการเลิกหรือยบุต าแหนง่ 
 3. ครบระยะเวลาสิ้นสุดตามค าสั่งจ้าง 
 4. ได้รับการตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมอืท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วพบประวัติ 
เคยต้องคดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ราชการ 

           ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขการเลิกจ้างลูกจ้างช่ัวคราวข้างต้น และยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)______________________ 

         (______________________) 
 
 

เอกสารใช้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
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