
 
 
 
 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 ด้วย โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
จ านวน 1 อัตราดังมีรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  อัตราเดือนละ 10,970.-บาท บวกเงินเพิ่มประสบการณ์ในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (รวม ไม่เกิน 5 ปี)  
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  1. มีความรู้ความสามารถเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฏ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
  2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 13 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 
  3. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เกษตร วนศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย 
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 6. หากมีประสบการณ์หรือเคยท างานทางด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร  พร้อมช าระค่าสมัคร  100.- บาท ได้ที่ ส านักงาน

เลขานุการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 5   ตั้งแต่ 3-29  มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา
ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 025625000 ต่อ 5122  ทั้งนี้
สามารถใช้ใบสมัครที่แนบมา ท้ายประกาศนี้ได้ 

  

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 
  1. ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือของตนเอง  
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

   3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาพร้อมส าเนา (Transcript และ ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยน
     ชื่อ-นามสกุล) หรือหญิงที่ท าการสมรสแล้วต้องแนบส าเนาเอกสารประกอบ 1 ชุด 
  4. ทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ  

   5. ใบ สด.8 หรือ สด.43 พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (กรณีเป็นชาย) 



   6. หนังสือรับรอง ซึ่งมิใช่บิดามารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จ านวน 3 ฉบับ โดย
ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หนึ่งในผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ าเทียบเท่าระดับ 4 หรือ
หากเป็น ทหาร ต ารวจ ต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก ขึ้นไป 

   7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
หมายเหตุ เอกสารรายการที่ 1-5 ต้องยื่นในวันสมัครสอบ ส่วนเอกสารรายการที่ 6-7 สามารถยื่นเพ่ิมเติม ได้
ภายในเวลาที่ก าหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   
 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน 
 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558  

 

6. วัน เวลา และสถานที่ท าการสอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที ่ 3  กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป     ณ ห้อง 301   ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 1 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันอังคารที ่7 กรกฎาคม 2558 
ณ ส านักงานธุรการภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 1 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 

ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 
                                                           (ลงนาม)      สุขเกษม  สิทธิพจน์ 
        (ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สุขเกษม สิทธิพจน์) 
                             รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
                                                               รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียด หน้าท่ีรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
     ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
          (๑)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบ
แผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 
          (๒)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็น
ต้น 
          (๓)  ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
          (๔)  การท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก 
และเกิดความร่วมมือ 
          (๕)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.  ด้านการวางแผน 
          วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     ๓.  ด้านการประสานงาน 
          (๑)  ประสานการท างานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
          (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ 
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
      ๔.  ด้านการบริการ 
          (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
          (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง  ๆ 
 
 
 
 



 
ช ำระค่ำสมัครสอบ .................. บำท  ใบส ำคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 

ลงวันท่ี .......................................... แล้ว    ............................... เจ้ำหน้ำที่ 

 
ใบสมคัร 

          เลขท่ี ............................ 

สอบแข่งขนั  หรือคดัเลือกเข้าเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ระดบั ..........   ต าแหน่ง ............................................ 

  

1.  ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สญัชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

     เลขประจ าตวั ...........................................  ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จงัหวดั .................................................... 11/2  x  2 นิว้ 

2.  เกิดวนัท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

     (นบัถงึวนัปิดรับสมคัรต้องไมต่ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์)  

3.  ต าบลท่ีเกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี ..........................  หมูท่ี่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ต าบล / แขวง .................................................................... 

     อ าเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

     โทรศพัท์ ................................................. 

5.  ช่ือภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

6.  ช่ือบิดา ...................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

     ช่ือมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

     อาชีพ ..................................................................... 

7.  วฒิุการศกึษาตรงตามต าแหน่งท่ีสมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนมุตัิผลการศกึษาแล้ว  เม่ือวนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร) 

     จากสถานศกึษาช่ือ ...................................................................  ตัง้อยู่จงัหวดั ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และได้แนบหลกัฐานการส าเร็จการศกึษา  พร้อมทัง้ได้ลงช่ือรับรอง 



     ส าเนาถกูต้องมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมคัรด้วยแล้ว 
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 8.  วฒิุการศกึษาสงูสดุท่ีข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รู้ภาษาตา่งประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนีม้ีอาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  .......................................................................................................................... 

12.  ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................  ต าแหน่ง ................................................. 

       แผนก .........................................  กอง ...............................................  กรม ................................................ 

       กระทรวง ..............................................  ออกจากราชการเพราะ .................................................................... 

       เม่ือวนัท่ี ...............................................................................................  ได้รับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบีย้หวดั 

       จากกระทรวง............................................................................  เป็นเงิน ............................................... บาท    

       ขณะนีไ้ด้รับเบีย้หวดั...........................................................  บ าเหน็จบ านาญท่ี .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง  

       คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน .........100....................... บาท   มาพร้อมใบสมคัรนีแ้ล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อ 8  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลส าหรับพนกังาน พ.ศ. 2543   

       ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2543  และคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัร  

       และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมคัรนีถ้กูต้องเป็นความจริงทกุประการ    หากปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิดงักลา่ว 

       ไมต่รงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นี ้

 

 

 

                                                                           ลงลายมือช่ือ  ..........................................................  ผู้สมคัร 

                                                                                                (.......................................................) 

                                                                                วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 



ค ารับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ต าแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีท างาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       
พนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในต าแหนง่ ........................................................................  ซึง่เก่ียวข้องเป็น 
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิ ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทาง
เส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้ (โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงใน
ชอ่งท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สึก 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  8.  ความเป็นผู้น า                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
 



 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างอ่อนแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซ่ือสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 
 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหนง่....................................................... 
 
หมำยเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรกรอกใบสมัคร 
  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นช่ือของผู้สมคัรสอบใน 

ใบสมคัร  และบตัรประจ าตวัสอบเป็นหลกัฐานส าคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนัน้  การเซ็นช่ือเก่ียวกบัการสอบ 

ทกุครัง้ต้องเหมือนกนั 
 

เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมคัรสอบ  ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด แนบท้ายประกาศนี  ้

 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไมใ่สแ่วน่ตาด า  ขนาด 1 1/2  x 2 นิว้  ซึง่ถ่ายไว้ครัง้เดียวกนัไม่

เกิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จ านวน  3  รูป 

 3.  ส าเนาปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร  และใบคะแนนแสดงคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่

ตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของแตล่ะต าแหนง่   ตามประกาศรับสมคัรสอบ 

 4.  ส าเนาเอกสารการเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ  หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนามสกลุ  (ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียน)  เชน่  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาหนงัสือหยา่  ส าหรับหญิงท่ีท าการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

 5.  เอกสารอ่ืน  ซึง่แสดงคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของแตล่ะ

ต าแหนง่ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เชน่  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์  หนงัสือรับรองการผา่นงาน  ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีท่ีระบภุมูิล าเนาของผู้สมคัร  เป็นต้น 

 6.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือสตูบิตัร  หรือบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือใบกองเกินทหารอย่างใด

อยา่งหนึง่ 

 7.  ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 16  (พ.ศ.2526)ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 

1 เดือน 

 8.  ให้ผู้ รับรอง  ซึง่มิใชบ่ิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบดิา มารดา  เดียวกนัจ านวน 3 ทา่น  ซึง่

เป็นผู้ รู้จกักบัผู้สมคัรเป็นอยา่งดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลบัท่ีคณะกรรมการ 

ก าหนด  ทัง้นีห้นึง่ในจ านวนผู้ รับรองดงักลา่วต้องเป็นข้าราชการหรือพนกังานประจ า  ไมต่ ่ากวา่ระดบั 4  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือต ารวจ  ต้องมียศไมต่ ่ากวา่ร้อยเอก 

หมายเหต ุ เอกสารรายการที ่1 – 5  ต้องยืน่ในวนัสมคัรสอบ  ส่วนเอกสารรายการที่ 6 – 8  อาจยื่นเพ่ิมเติม 

ได้ภายในเวลาท่ีก าหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (สมัภาษณ์)  ทัง้นี ้ ให้ดรูายละเอียดจาก 

ประกาศรับสมคัรสอบ   


