
ประกาศจังหวัดลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ชองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 

ราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID - 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ 

กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 

ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง 

กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที ่๕๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้'ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที ่๒๓๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผนวก ๘.๒๙ ข้อ ๑๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน ๕ อัตรา
๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิตามที่ระบุไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑.๔ อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจ้าง
๑.๕ สิทธิประโยชน ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน ์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือ 

ประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงาน

๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที ่๓๐ กันยายน 

๒๕๖๕ และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

I. คุณสมบัติทั่วไป...



๒

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการเลือกสรร

๒.® คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตพื่นเพ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 

พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ 

มาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการต้อง 

กำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจของ 

สังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม'เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ 
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ 

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครจากแนบท้ายประกาศนี ้

หรือขอรับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 
ตั้งแต่วันที่ ๗-®๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น และเวลา 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๘๑๑๙๙ ต่อ ๐ หรือทางเว็บไซต์ https://lamphun.industry.go.th/ 

หัวข้อ “รับสมัครงาน”
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด

๓.๒ หลักฐาน...

https://lamphun.industry.go.th/


๓

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (๒ ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ 

ปวส./หรือเทียบเท่าด้วย จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ในกรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได ้

ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัต ิ

ปริญญาบัตรซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเสือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ม ี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร 

อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนจะไม่คืนค่าสมัครสอบ 

ในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบเก่ียวกับการประเมิน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานท่ีประเมิน และระเบียบ 

เกี่ยวกับการประเมิน ในวันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต ์https://lamphun.industry.go.th/ หัวข้อ 

“รับสมัครงาน” และปิดประกาศ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

โ. หลักเกณฑ์...

https://lamphun.industry.go.th/


๕

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการ ดังนี้

๕.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมี 

หลักสูตรปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๕.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทั้งนี้ จะดำเนินการประเมินครั้งที ่๑ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที ่๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิ 

เขารับการประเมินครั้งที ่๒

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ครั้งที ่๑ (สอบข้อเชียน) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๒ (สอบสัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งจะได้รับการขึ้น 

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดย 
เรียงลำดับตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที ่๑ 

และประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน 

รวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่ 

ดีกว่า แต่ล้าได้คะแนนประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๒ เท่ากันอีก ให้เรียงลำดับ 

ตามเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไวไม,เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญช ีแต่ล้าม ี

การสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนกำหนด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ 

โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้จังหวัดลำพูนทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที ่กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจันทนา ไวยาวัจมัย) 

อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



๕

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันท่ี กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง ๕ อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจ้าง

สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพ่ือไปอุปสมบท 

หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ 

จ้างงาน

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และไม่มี

การต่อสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ลำรวจ รวบรวม รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก 
00710-๑๙ รวมท้ังติดตามการลงข้อมูลของสถานประกอบการผ่านระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

๒. สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภาคอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมในพื้นที่ และข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๓. สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลใน 

กำกับดูแลให้เป็นปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญติโรงงาน และพระราชบัญญ้ติแร่ที่เกี่ยวช้อง
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำเบ้ืองต้นสถานประกอบการในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อเช้าถึงแหล่งเงินทุน  

การจัดการมลพิษทางน้ําและอากาศ การขออนุญาตกากอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย การพัฒนาเช้าสู่อุตสาหกรรม 

ลีเขียว Green Industry การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๕. ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพในการแช่งขัน 

เตรียมธุรกิจสู่ยุค Next Normal เช่น การดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์
และการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)

๖. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย



๖

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งท่ี ๑

-ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน

- ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญ้ติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญ้ติ 

โรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญติโรงงาน

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

- ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญ้ติแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐

- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

อัตนัย / ปรนัย

การประเมินครั้งที่ ๒

- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน 
- พิจารณาจากความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที ่เช่น 

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์ภาษาอังกฤษ

- พิจารณาจากห่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิจรรยาบรรณ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

และ/หรือ ทดสอบ 

ความสามารถ



ใบสมัครเลขที.่.........................

ติดรูปถ่าย

ขนาด 1.5x2 นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อและนามสกุล 

(นาย/นาง/นางสาว)................................................................

สมัครตำแหน่ง

ที่อยู่ที่ติดต่อได้........................................................................

หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................

E-mail Address..................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ

สถานที่เกิด เชื้อชาติ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน......................................................

ออกให้ที่อำเภอ/เขต...................... จังหวัด...............................

วันเดือนปีที่ออกบัตร.....................................

วันเดือนปีที่บัตรหมดอาย.ุ..............................

สถานภาพสมรส

การรับรา,ชการทหาร

สัญชาติ

ศาสนา

อาชีพปัจจุบัน..............................................................................................................................................................

เหตุผลที ่(อยาก) ออกจากงาน.......................................................................................................................................

2. ข้อมูลการศึกษาและฟิกอบรม

ป ีพ.ศ.
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

จาก ถึง

หลักสูตรเพิ่มเดิม การฟิกอบรม

3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ปีหลัง)

ป ีพ.ศ. ชื่อและที่อยู ่

ชองหน่วยงาน

ตำแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ
เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน

จาก ถึง
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โปรดระบุความสำเร็จของงานที่ทำผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่!ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร 

ในครั้งน้ี อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติ 

หรือเพ่ือน)

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง 

กับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

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

ยื่นใบสมัครวันที.่............เดือน...................พ.ศ................

[ ] หลักฐานครบถ้วน [ ] มีปัญหา คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัคร 

จำนวน______ บาท ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขที่...

เล่มท่ี____

ลงลายมือชื่อ_________ ______ ____ เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ลงลายมือชื่อ........... ................................ .เจ้าหน้าที่รับเงิน


