ใบสมัค รลูก จ้ างชั่วคราว
1. นาม ..........................……………. นามสกุล ....................................……………
สัญชาติ ..................…………. เชื ้อชาติ ..................…….. ศาสนา ....................
ติดรูปถ่าย
2. เกิดวันที่ ................. เดือน .....……………................... พ.ศ. ...………...............
หน้ าตรง
อายุ ....................... ปี ...................... เดือน ..…………................. วัน
ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี
3. เลขประจําตัวประชาชน........................................... ตําบลที่เกิด ...........………….
อําเภอ .................................………… จังหวัด.........……………………………….
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ....................... หมูท่ ี่ .......... ตําบล ...................................………………………...
อําเภอ ................................... จังหวัด ............................... โทร. ..............…………………………….
5. นามภรรยา, สามี.......................................................................................……………………………..
6. นามบิดา ................................................ มารดา .....................................…………………………….
7. อาชีพของบิดา, มารดา.................................................................................…………………………...
8. บิดาหรื อมารดาเคยต้ องโทษในกรณีเหล่านี ้หรื อไม่ (1) ทําความผิดอาญาว่าด้ วยความผิดฐานประทุษร้ าย
ต่อพระเจ้ าอยูห่ วั และราชอาณาจักร (2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสัง่ ให้ อยูใ่ นเขตที่กําหนด
(ถ้ าเคยให้ ระบุวา่ ในกรณีใด)............................................................................……………………….....
9. ข้ าพเจ้ าเคยต้ องโทษคดีอาญา หรื อเคยมีกรณีกระทําความผิดอื่นใดบ้ าง (โปรดระบุให้ ชดั เจน)
.......................................................................................................…………………………………….
10. ได้ ศกึ ษาวิชาสามัญครัง้ สุดท้ ายโรงเรี ยน................................................................……………………...
จังหวัด ................................................................ สอบไล่ได้ ชน.................…………………………….
ั้
ได้ ศกึ ษาในโรงเรี ยนอาชีพ, วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย..............................................…………………..
ได้ ประกาศนียบัตร หรื อปริญญาบัตร..................................................................……………………….
11. มีความรู้พิเศษอะไรบ้ าง...............................................................................…………………………...
12. รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดเพียงใด...................................................................……………………….
13. ได้ เคยทํางานอะไรมาบ้ างแล้ ว.........................................................................…………………………
.....................................................................................................…………………………………...
14. ขณะนี ้ทํางานอะไร ที่ไหน.............................................................................…………………………..
15. ข้ าพเจ้ าขอปฏิญาณและให้ คํารับรองโดยสัตย์จริ งว่า เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่ระบุในข้ อ 6 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ข้ าพเจ้ าขอให้ คําปฏิญาณว่า ข้ อความที่กล่าวข้ างต้ นนี ้เป็ นความสัตย์จริงทังสิ
้ ้น

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครเมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ..........
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คุณสมบัตอิ นุโลมตามข้ อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 มีดงั นี ้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
3. เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
4. ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5. ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งข้ าราชการการเมือง
6. ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรื อ
จิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
7. ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของส่วนราชการหรื อตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
11. ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
13. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออกหรื อปลดออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของส่วนราชการหรื อตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของส่วนราชการหรื อตามกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็ นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ

คํารับ รอง
เขียนที่..................................……………
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ............

ข้ าพเจ้ า ...................................…………. นามสกุล.............................................……….
ตําแหน่ง ................................................ ระดับ ............... สังกัด.........................................................
........................................................................ ที่อยูป่ ั จจุบนั ...................................……………………...
.............................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ....................................................................... เป็ นผู้มีความประพฤติ
เรี ยบร้ อย สมควรรับเข้ าทํางานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ถ้ า..........................................………........
ประพฤติเสียหายใด ๆ ข้ าพเจ้ ายินดีชดใช้ คา่ เสียหายตามมูลค่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรี ยกร้ องทุกกรณี

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้รับรอง

หมายเหตุ

ผู้รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการไม่ตํ่ากว่าระดับ 4 หรื อถ้ าเป็ นข้ าราชการทหาร ตํารวจ
ต้ องมียศไม่ตํ่ากว่าร้ อยเอก

ใบรับ รองแพทย์
สถานที่ตรวจ .................................……...
วันที่ ........ เดือน ...........…….. พ.ศ. ..............
ข้ าพเจ้ า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1) ......................................................................…......
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ....................................................................................….....
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานที่ปฏิบตั งิ านประจํา หรื ออยูท่ ี่ .......................................…..
.............................................................................................................................................….........
ได้ ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................….......
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้ ) ..............................................................................................….......
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้ วย) .........................................................................….......
แล้ ว เมื่อวันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว ................................................... ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรื อจิตฟั่ นเฟื อน หรื อปั ญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของ
การติดยาเสพติดให้ โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื อ้ รัง และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี ้
(1) โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฎอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฎอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(4) ......(ถ้ าจําเป็ นต้ องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของผู้รับการตรวจ ......
ให้ ระบุในข้ อนี ้) ..................
สรุปความเห็นและข้ อแนะนําของแพทย์ (2) .................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... แพทย์ผ้ ตู รวจร่างกาย

หมายเหตุ (1) ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ ขึ ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้ แสดงว่าเป็ นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุต้องให้ ออกจาก
ราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ที่ตรวจร่างกาย

