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            ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
 

 
1. นาม ..........................……………. นามสกุล ....................................…………… 
สัญชาติ ..................……………. เชื้อชาติ ..................…….. ศาสนา ................. ติดรูปถ่าย 
2. เกิดวันที่ ................. เดือน .....…………….................... พ.ศ. ...………............... หน้าตรง 
อายุ ....................... ปี ...................... เดือน ..…………................. วัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
3. เลขประจ าตัวประชาชน ........................................... ต าบลที่เกิด ...........……………….. 
อ าเภอ .................................………… จังหวัด..........………………………………………………….. 
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี ....................... หมู่ที ่.......... ต าบล ......................................………………………....................... 
อ าเภอ ................................... จังหวัด ............................................... โทร. ..................………………………………...... 
5. นามภรรยา, สามี ..........................................................................................………………………………………………. 
6. นามบิดา ................................................................ มารดา .........................................………………………………… 
7. อาชีพของบิดา, มารดา ....................................................................................…………………………………….……... 
8. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (1) ท าความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้าย 
ต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตท่ีก าหนด (ถ้าเคยให้ระบุว่าในกรณีใด) 
..............................................................................……………………………………………….............................................. 
9. ข้าพเจ้าเคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยมีกรณีกระท าความผิดอื่นใดบ้าง (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
................................................................. .........................................……………………………………………………………… 
10. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายโรงเรียน ..................................................................…………………………………... 
จังหวัด ..................................................................... สอบไล่ได้ชั้น ....................……………………………………………. 
ได้ศึกษาในโรงเรียนอาชีพ, วทิยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ................................................………………………..………….. 
ได้ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ..........................................................................................………………………. 
11. มีความรู้พิเศษอะไรบ้าง ................................................................................. ...................…………………………... 
12. รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดเพียงใด ......................................................................................………………………. 
13. ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว ...........................................................................…………………..……………………. 
........................................................ ...................................................……………………………………………………..……... 
14. ขณะนี้ท างานอะไร ที่ไหน ...............................................................................……………………………….………….. 
15. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้ค ารับรองโดยสัตย์จริงว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 6 แห่ง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
ข้าพเจ้าขอให้ค าปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความสัตย์จริงทั้งสิ้น 
 
 
  
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้สมัคร 
ยื่นใบสมัครเมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .......... 
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คุณสมบัติอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 มีดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
15. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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เลขที่ ...................... 
 
ชื่อ - นามสกุล (นาย /นาง / น.ส.) .................................................................... 

วุฒิที่ใช้สมัคร ............................................................................. .................... 

ต าแหน่งที่ ............... ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................ ............................... 
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ ........................................................... 
 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด  
1 1/2 x 2 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

เลขที่ ...................... 
 
ชื่อ - นามสกุล (นาย /นาง / น.ส.) .................................................................... 

วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................  

ต าแหน่งที่ ............... ต าแหน่ง ........................................................................ 

 
ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................ ............................... 
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ ........................................................... 
 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด  
1 1/2 x 2 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 



คํารับรอง 
 
                                                                                       สถานที่เขียนคํารับรอง........................................... 
 
                                                                             วันที ่............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง ....................................................... 
ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานที่ติดตอที่บานเลขที่ ............................. หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวดั.................................................................. โทรศัพทหมายเลข........................................................... 
สถานที่ติดตอที่ทํางาน.................................................................................... เลขที่.................. หมูที่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ตําบล/แขวง.............................................................. อําเภอ/เขต.................................................................. 
จังหวดั.................................................................. โทรศัพทหมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง ........................................................................  ซ่ึงเกี่ยวของเปน 
................................................................................. ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีช่ือเสียงในทาง
เสื่อมเสียแตประการใด   ทั้งนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับผูสมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน
ชองที่ตองการตอบ) 
  1.  ระดับสติปญญา  ความรูความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
  3.  ความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
  4.  อุปนิสัย           ราเริงแจมใส           เงียบขรึม           หนักแนน           ใจนอย 
  5.  บุคลิกลักษณะ            แสดงออกโดยเปดเผย            คอนขางเก็บตวั เก็บความรูสึก 
  6.  มนุษยสัมพันธ             ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
  7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสนิใจ 
                     ดีมาก          ดพีอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
  8.  ความเปนผูนํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมมีภาวะผูนํา 



  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค                            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 10.  สุขภาพรางกาย             แข็งแรงสมบูรณ                  คอนขางออนแอ 
 11.  สุขภาพจติ                                                                 ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 12.  ความขยนัขันแข็งมานะอดทน                                  ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 13.  ความรับผิดชอบตอหนาที่                                        ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 14.  ความซื่อสัตย                                                        ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอเวลา                     ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี
 
 ทั้งนี้ ขาพเจายนิดใีหมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิไดตามสถานที่ตดิตอขางตน 
 
 
                                                                                            (ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ตําแหนง....................................................... 
 
หมายเหต ุ เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนนิการสอบ 
 ที่แนบมาพรอมนี ้
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