
 

ใบสมัครพนักงานจ้าง 

   เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 
 
 

         
                 เลขประจำตัวสอบ......................................................... 

ประวัติผู้สมัคร 

1. ชื่อ (นาย / นาง/ นางสาว) .................................................. สกุล ..................................................................... ........ 
 สัญชาติ ................................................... นับถือศาสนา ................................................ ......... 
2. เกิดวันที่ ................... เดือน .................................. พ.ศ. .................... อายุถึงวันสมัคร ........ ..........ป ี.............เดือน

(อายุนับถึงวันสมัครต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
3. เลขประจำตัวประชาชน .................................................................. ออกให้ ณ สำนักงาน.........................................  
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............... หมดอายุวันที่ .......... เดือน ...................... .. พ.ศ. .............. 
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี .................... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................ 
 ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ......................................... 
 รหัสไปรษณีย ์......................................... โทรศัพท ์........................................................... 
5. ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  (   )  ตามทะเบียนบ้าน 

    (   )  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ....................... 
ถนน ................................... ตำบล/แขวง .......................................... อำเภอ/เขต ................................................... 
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ......................................... 

6. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   (   ) ตามภารกิจ   (   ) ทั่วไป 

 ตำแหน่ง ............................................................... สังกัด สำนัก/กอง ................................. เทศบาลตำบลบ้านต้าย 

7. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ ....................................................... สาขาวิชาเอก ............... ............................... 
 จากสถาบันการศึกษาชื่อ ........................................................................... จังหวัด ................... ............................... 
8. ความรู้และความสามารถพิเศษ ..................................................................................................................................  
9. บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อไป ชื่อ ............................................................ สกุล ..................... ............................... 
 อยู่บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ .............. ตำบล ........................................ อำเภอ ................... .............................. 
 จังหวัด ................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................... มีความสัมพันธ์เป็น ................................. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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10. ในการสมัครครั้งนี้ข้าพเจ้าขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 (   ) ใบสมัครพนักงานจ้าง ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา 

 (   ) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 

 (   ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

 (   ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร จำนวน 1 ฉบบั 

 (   ) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

 (   ) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

 (   ) เอกสารอื่นๆ คือ ............................................................................................................................. .................... 
       ....................................................................................................... ....................................................................  
 

  ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่ได้สมัคร
สอบ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านต้ายตัดสิทธิในการจัด
จ้าง หรือให้ข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและจะไม่
เรียกร้องค่าธรรมเนียมการสมัครคืนทุกกรณี  
 
 
 

ลงชื่อ .................................................................. ผู้สมัคร  

(.............................................................) 
วันที่สมัคร .........................................................................  
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สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

  เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. ได้รบัใบสมัครของ .....................................................  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง .............................. ตำแหน่ง .................................... .............. 
ปรากฏว่า  (   ) มีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน 

   (   ) มีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  เนื่องจากขาด ..............................................................  
   ............................................................................. ................................................................................  
  อนึ่งผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วน จะต้องนำเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันและ
เวลาที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ หากเอกสารหลักฐานไม่ครบตามกำหนด จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการ
สมัครทันทแีละจักไมส่ามารถคืนค่าธรรมเนียมได้ 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร  ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

      (................................................)           (...................................................) 
 วันที่ ...........................................          ตำแหน่ง..................................................... 
        วันที่ ...................................................... 
 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

  ตามใบสมัครการสรรหและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.........................ของเทศบาลตำบลบ้านต้าย ในตำแหน่ง 
................................................ สังกัด ................................ ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ................................................. คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการ
สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า 

    (   ) เป็นผุ้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

    (   ) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร คือ ..........................................................................  
............................................................................................................ ..........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ . 
  จึงเห็นควรดำเนินการ  (   ) ประกาศให้เป็นรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

     (   ) ประกาศให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯ กำหนด 

 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ  
   (...............................................) 
  ตำแหน่ง ....................................................... 
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สำหรับผู้สมัคร 

 

                 วันที่ .......................................................................... 

         เทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว พบว่าใบสมัคร
และเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.........................................................
ตำแหน่ง...................................... .............เรยีบรอ้ยแลว้ ปรากฏว่า  

  (   ) มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถ้วน 

  (   ) มีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาด..........................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าให้รับทราบแล้ว และคืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการรับ
สมัครแก่ข้าพเจ้า เพ่ือให้นำมายื่นสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภายหลัง และให้ถือว่าเป็น
ความรับผิดของข้าพเจ้าทั้งสิ้น 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร  ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

      (................................................)           (...................................................) 
 วันที่ ...........................................          ตำแหน่ง..................................................... 
        วันที่ ...................................................... 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


