-2(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(10) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รเพศชาย ต้ อ งเป็ น ผู้ ผ่ า นการเกณฑ์ ท หาร หรื อ ได้ รั บ การยกเว้ น
จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
สํ านั ก งานคลั งจั งหวัด แพร่ ชั้ น ๑ ศาลากลางจั งหวัด แพร่ ถนนไชยบู ร ณ์ ตํ าบลในเวี ย ง อํ าเภอเมื อ งแพร่
จั ง หวั ด แพร่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม - 15 สิ ง หาคม 2561 ในวั น และเวลาราชการ ภาคเช้ า เวลา
08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รู ป ถ่ ายหน้ าตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาดํ า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร
และระเบี ยนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Trancript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัครจํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยให้นําต้นฉบับของสําเนาดังกล่าวมา แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ สถานที่ยื่นใบสมัครด้วย
(3) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นฉบั บ ปั จ จุ บั น
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ)
/ทั้งนี้...

เลขประจําตัวผู้สมัคร….............................
ใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตําแหน่งนักวิชาการคลัง สังกัดสํานักงานคลังจังหวัดแพร่

รูปถ่าย
1 x 1.5 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
1 ปี

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งนักวิชาการคลัง
สังกัดสํานักงานคลังจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................สัญชาติ.........................
อายุ................ปี..............เดือน เกิดวันที่...................เดือน...........................................พ.ศ.......................
สถานที่เกิดจังหวัด..................................................................ภูมิลําเนา........................................................
สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย
( ) หย่า
ชื่อสามี/ภรรยา.............................................................สัญชาติ.........................อาชีพ..................................
ชื่อบิดา..........................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ..................................
ชื่อมารดา.......................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทร.......................................
9. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...................ตําบล/แขวง................................ .อําเภอ/เขต............................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทร...............................................

10. ประวัติการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

สาขา/วิชาเอก
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

ชื่อสถานศึกษา
…..…………………………
…..…………………………
…..…………………………
…..…………………………
…..…………………………

11. ประวัติการทํางาน/การฝึกงาน
ชื่อสถานที่ทํางาน/ฝึกงาน
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

ตําแหน่ง/ลักษณะงาน
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

เหตุผลที่ออก
…..…………………….………
..…………………..…..………
..…………………….…………
…..………………….…………
…..………………….…………
12. ความรู้ความสามารถพิเศษ...

-212. ความรู้ความสามารถพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม....................ฉบับ คือ
 สําเนาคุณวุฒิการศึกษา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)..............................................................
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้)
ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชือ่ ................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(................................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

