
















 

แบบคําขอสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

เพ่ือรองรับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

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

เปนผูจบการศึกษาปริญญา....................................................สาขาวิชา/วิชาเอก......................................................................... 

ไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ..................................................................เมื่อวันที่............เดือน........................พ.ศ.................. 

โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปดรับสมัคร คือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

มีความประสงคที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตําแหนง.......................................................................................................................... 

พรอมนี้ขาพเจาไดขอยื่นหลักฐาน ดังนี้ 

            (    ) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 หรือ ๑.๕ นิ้ว โดยถาย 

ในคราวเดียวกัน ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

             (    ) สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ

การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติ ภายในวันที่ปดรับสมัคร คือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565  จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 

                ในกรณีที่ ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร ใหนํ าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให   

โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ งจะตองอยูภายในกําหนดวันที ่

ปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

      (     ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

      (     ) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

           (     ) หลักฐานผานการเกณฑทหาร สด.๘ หรือสด.๔๓ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ  

           (     ) สําเนาหลักฐานไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส 

ตามจํานวนวัคซีนแตละชนิด หรือไดรับการตรวจหาเชื้อดวยวิธี RT-PCR หรือวิธี Antigen Test ซึ่งมีผลการตรวจไมพบเชื้อ 

ไมเกิน 72 ชั่วโมง จํานวน ๑ ฉบบั  

ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของขาพเจาที่ไดยื่นสมัครแลว ปรากฏวา ก.พ. ยังมิไดรับรอง

คุณวุฒิของขาพเจาหรือคุณวุฒิดังกลาวไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่ขาพเจาสมัครอันมีผลทําใหขาพเจาไมมีสิทธิสมัคร

ตามประกาศรับสมัครที่กลาวถึงขางตน ขาพเจาจะไมใชสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 

 

                                                                     ........................................................... 

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

                                                                     วันท่ี.........เดือน................พ.ศ............. 

                                                                                     ผูสมัคร 

 



 

บตัรประจาํตวัผูส้มคัรพนกังานราชการเฉพาะกิจ เพอืรองรับสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัผูส้มคัรนี  คู่กบั บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัอืนทีทางราชการออกให ้ทุกครัง 

ทีเขา้สอบขอ้เขียน หากไม่มีทงัสองบตัรแสดง    คู่กนั อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รับการสอบขอ้เขียนหรือสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

บตัรประจาํตวัผูส้มคัรพนกังานราชการเฉพาะกิจ เพอืรองรับสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา  

 

 

 

 

 

   

    

    

 

 

 

 

ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัผูส้มคัรนี  คู่กบั บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัอืนทีทางราชการออกให ้ทุกครัง 

ทีเขา้สอบขอ้เขียน หากไม่มีทงัสองบตัรแสดง    คู่กนั อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รับการสอบขอ้เขียนหรือสอบสมัภาษณ์ 

 

 

 

บัตรประจาํตัวผู้สมัคร……………………………………. 

เลขบัตรประจาํตัวประชาชน……………………………… 

ตาํแหน่ง................................................................. 

        นาย  

ชือ   นาง ………………………………… 

        น.ส 

นามสกุล …………………………………. 

                                                                                     ..……………………… 

……….………………….                                          (……….…………………….) 

     เจ้าหน้าทอีอกบัตร                                             ลายมือชือผู้สมัคร 

 

 

บัตรประจาํตัวผู้สมัคร……………………………………. 

เลขบัตรประจาํตัวประชาชน……………………………… 

หน่วยงานทปีระสงค์จะสมัคร...................................... 

        นาย  

ชือ   นาง ………………………………… 

        น.ส 

นามสกุล …………………………………. 

                                                                                     ..……………………… 

……….………………….                                          (……….…………………….) 

     เจ้าหน้าทอีอกบัตร                                             ลายมือชือผู้สมัคร 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

 1 x 1 นิว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี) 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

 1 x 1 นิว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี) 



  

 
 

ใบสมัครเลขท…ี…………………………………….. 
 

ใบสมคัรสําหรบัพนกังานราชการเฉพาะกจิ  

เพอืรองรบัสถานการณโ์รคติดเชือไวรสัโคโรนา  

----------------- 
 
 
 

1. ขอ้มูลส่วนตวั 
ชือและนามสกุล สมัครตาํแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………….……………………. …………………………………………………………………………………………… 

ทอียู่ทตีดิต่อได้……………………………………………………………….……………… วัน/เดอืน/ปีเกดิ อายุ 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………………………………………. สถานทเีกดิ เชือชาต ิ

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

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน……………………………………………….. สถานภาพสมรส สญัชาต ิ

ออกให้ทอีาํเภอ/เขต………………….……จังหวัด………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… 

วันเดอืนปีทอีอกบัตร…….………………... การรบัราชการทหาร ศาสนา 

หมดอายุ…………..………………. ……………………………………… ………………………..…………………… 
อาชีพปัจจุบนั……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
เหตุผลท ี(อยาก) ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………… 
 

2. ขอ้มูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    

     หลักสตูรเพิมเตมิ     การฝึกอบรม 

  
  
  
 

3. ขอ้มูลการทํางานและประสบการณทํ์างาน (โปรดให้รายละเอยีดของงานททีาํในช่วง   ปีย้อนหลงั) 
ปี พ.ศ. ชือและทอียู่ 

ของหน่วยงาน 
ตาํแหน่งงานและ 

หน้าทโีดยย่อ เงนิเดอืน สาเหตุทอีอกจากงาน 
จาก ถึง 

     
     
     
     
     

 



  
 

-  2  - 
 
     โปรดระบุความสาํเรจ็ของงานททีาํผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลงั (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 

     โปรดให้ความเหน็เกยีวกบัประสบการณ์ทไีด้รับ และอธบิายว่าประสบการณน์ัน ๆ เป็นประโยชน์ต่องานทสีมัคร 
     ในครงันอีย่างไรบ้าง 

 
 
 
 
 

4. ขอ้มูลความรูค้วามสามารถพเิศษ  (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 

5. บุคคลอา้งอิง (ขอให้ระบุชือบุคคลทคีุ้นเคยกบัการทาํงานของท่าน เช่น ผู้บงัคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบ ุ
ชือบุคคลทเีป็นญาตหิรือเพือน) 
ชือและนามสกุล ตําแหน่งปัจจุบนั ทีทํางานปัจจุบนัและโทรศพัท ์ ระบุความสมัพนัธก์บัท่าน 

    

    

    

    
 

6. ขา้พเจ้ามีคุณสมบติัครบถว้นตามทีระบุไวใ้น ขอ้ 8  แห่งระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนกังานราชการ  
พ.ศ. 2547 

 
  ขอรับรองว่าข้อความทกีล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเทจ็หรือไม่ 

ตรงกบัความจริง ให้ถอืเป็นหลักฐานเพือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนัท ี
 

 
 

       ลงชือ…………………………………………………….ผู้สมคัร 

              (…………………………………………………..) 

      ยืนใบสมคัรวันท…ี………….เดอืน………………….พ.ศ………………. 
 



 

ขอปฏิบตัิสําหรับผูสมัครสอบพนกังานราชการทั่วไป 
 

หลักฐานท่ีตองยื่นวันสมัคร และ เรียงเอกสารตามลําดับ ดงันี้ 

 1. ใบสมัคร พรอมติดรูปถายในบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีแนบติดมากับใบสมัคร 2 รูป และใบสมัคร 1 รูป 

 2. สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร   

จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัคร 

 3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

 4. สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ 

 5. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) 

จํานวนอยางละ 1 ฉบบั 

 6. หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)  

 7. หลักฐานผานการเกณฑทหาร  สด.8  หรือ สด.43 (สําหรับเพศ ชาย) จํานวน  1 ฉบับ 

            8. สําเนาหลักฐานไดรับการฉีดวัคซนีปองกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส ตามจํานวนวคัซีนแตละชนิด หรือไดรับการตรวจหา

เช้ือดวยวธิ ีRT-PCR หรือวิธี Antigen Test ซึ่งมีผลการตรวจไมพบเชื้อไมเกิน 72 ชั่วโมง จํานวน ๑ ฉบับ 

*** ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อทุกหนาของสําเนาเอกสาร  

*** หากเอกสารในการรับสมัครไมครบถวนจะไมรับสมัครไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ

ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ 

ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 

 

 

 
 
มาตรการปองกัน และแนวทางปฏิบัต ิการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เน่ืองจากการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในครั้งน้ี อยูในชวงเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังน้ันจึงขอใหผูสมัครทุกทานปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้ 

1. ผูสมัครตองจัดหาหนากากอนามัย และจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขาสูสถานที่รับสมัคร ถาผูสมัครไมสวมหนากาก
อนามัยจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสมัคร 

2. ผูสมัครทุกคนตองผานจุดคัดกรอง โดยจะตองไดรับการตรวจวัดอุณหภูมิในรางกายและทําความสะอาดมือโดยใชแอลกอฮอล 
เจลลางมือ กอนเขาสถานที่รับสมัคร หากผูสมัครมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหผูสมัครเขาสูสถานที่รับสมัคร 

3. กําหนดใหมีการเขา - ออกจากสถานที่สอบเพียงประตูเดียว  
4. ใหผูเขาสมัครทุกคน สแกน QR CODE application ไทยชนะ กอนเขาสถานท่ีรับสมัคร 
5. กรณีผูสมัครที่เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด ตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดส

ตามจํานวนวคัซนีแตละชนดิ หรือไดรับการตรวจหาเช้ือดวยวธิ ีRT-PCR หรือวิธี Antigen Test ซึ่งมีผลการตรวจไมพบเชื้อไมเกิน 72 ชั่วโมง 
 

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ ไมอนุญาตใหบุคคลอื่น นอกจากผูสมัครเขาภายในบริเวณสถานที่รับสมัคร และใหผูสมัคร 
ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยูรวมบานเดียวกัน ที่เดินทางมาจากตางประเทศตองรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให (State quarantine)  
เปนเวลา 14 วัน ใหแจงเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณจุดรับสมัครทราบ หากผูสมัครละเลย ปกปด 
ไมแจงขอมูล ซึ่งเปนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปญหาขึ้นภายหลัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะสันนิษฐานไวกอนวา  
ผูสมัครขาดความรับผิดชอบตอสังคม และถือวามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

ตรวจสอบคุณวุฒ ิกพ. แสกน QR Code ไมอนุญาตใหผูสมัครมากรอกใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร 



 
 
 
 
 

 
 

รับสมัครเฉพาะ ผูแตงกายสุภาพเรียบรอย เทานั้น 

 


