สาหรับเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
เลขประจาตัว…....................……
รู ปถ่ ายหน้ าตรง
ขนาด 3 x 4 ซม.
ใบสมัครสอบแข่งขันเพือ่ จ้างและแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นพนักงานการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร (ตาแหน่ง.................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ชือ่ และ นามสกุล (  นาย  นาง  นางสาว )............................................................................................................
๒. เกิดวันที.่ .............เดือน..........................พ.ศ. .............ปั จจุบนั อายุ.................ปี (อายุไม่ตา่ กว่าสิบแปดปี บริบูรณ์นบั ถึงวันปิ ดรับสมัครสอบ)
๓. สถานที่ตดิ ต่อได้สะดวกรวดเร็ว................................................................................ตรอก / ซอย ..............................................
ถนน...............................................ตาบล / แขวง .................................................อาเภอ / เขต..............................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์(บ้าน / มือถือ ).................................................................................
๔. ชือ่ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รบั ...............................................................สาขา.................................................................
วิชาเอก..................................................วิชาโท.. .................................................สถานศึกษา....................................................
ปี ที่สาเร็จการศึกษา...........................................................................เกรดเฉลีย่ ............................................
( ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาที่ใช้สมัครสอบจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจก่อนวันปิ ดรับสมัคร )
๕. ปั จจุบนั ทางานตาแหน่ง................................................................ชื่อหน่วยงาน............................................................................
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน.......................................โทรศัพท์(บ้าน / มือถือ)................................................................................
๖. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขันเพือ่ จ้างและแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นพนักงานการพาณิชย์ในตาแหน่ง......................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัตทิ ว่ั ไปครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ในตาแหน่งที่สมัครสอบ
(๒) ข้าพเจ้าจะนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะดังที่หมายเหตุไว้ในใบสมัครนี้มามอบแก่
เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามประกาศรับสมัครสอบ
(๓) ข้อความตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งในใบสมัครสอบข้างต้นนัน้ เป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชือ่ ) ..........................................................................ผูส้ มัคร
ยืน่ ใบสมัครสอบวันที่ .............เดือน...................................พ.ศ..........................

๑. ได้ตรวจรายละเอียดในใบสมัคร และ
คุณสมบัติของผูส้ มัครรายนี้แล้ว เห็น
ว่าถูกต้อง มีสทิ ธิสมัครสอบแข่งขัน
ในครัง้ นี้ได้ จึงขอส่งฝ่ ายรับเงินค่า
ธรรมเนียมการสอบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
๒. ฝ่ ายรับเงินได้รบั เงินค่าธรรมเนียม
การสอบไว้แล้ว ตามใบเสร็จ
เล่มที่ ..................เลขที่................
............../................../.................

 มีคุณสมบัติครบถ้วน
 ขาดคุณสมบัติ
...........................................................
............................................................
............................................................

....................................................
ผูร้ บั เงิน
............../................../................

.......................................................
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
.............../................../..................

จานวน ............................ตาแหน่ง
รวมเป็ นเงิน........................... บาท
.......................................................
เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
............/................/.....................

๓. ได้ตรวจหลักฐานต่างๆ ของผูส้ มัคร
รายนี้แล้วปรากฏว่า

ข้อ ๖ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๗
คุณสมบัตทิ ว่ั ไป
๑. มีสญั ชาติไทย
๒. มีอายุไม่ตา่ กว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๓. เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิใ์ จ
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการทีน่ ่ารังเกียจแก่สงั คม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็ นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไม่เป็ นผูท้ อี่ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการ พักงาน ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือออกจากงาน
ไว้ก่อน จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิน่
๖. ไม่เป็ นผูท้ เี่ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิน่ เพราะกระทาผิดวินยั
๗. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
๙. ไม่เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว
๑๐. ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
๑๑. ไม่เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานราชการ ข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง
หรือพนักงานของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ดารงตาแหน่งในทางการเมืองรวมทัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริหารท้องถิ่น
๑๒. ไม่เป็ นกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
๑๓. ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าทางานของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิน่
๑๔. ไม่เป็ นคูส่ ญั ญาหรือมีสว่ นได้เสียไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อม ในสัญญาทีท่ ากับกรุงเทพมหานคร
หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษทั ซึง่ กรุงเทพมหานครถือหุน้ เป็ นคูส่ ญั ญา หรือในกิจการทีก่ ระทาให้แก่
กรุงเทพมหานคร หรือทีก่ รุงเทพมหานครจะกระทา
๑๕. ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือองค์การใด ๆ ทีด่ าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือทางาน หรือให้บริการอืน่ แก่บุคคลภายนอก ซึง่ ประกอบการอันมีลกั ษณะคล้าย
ธุรกิจของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :เลขที.่ ...............................ตรอก / ซอย.......................................................ถนน.........................................................................
ตาบล / แขวง............................................................................อาเภอ / เขต...............................................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................................
โทรศัพท์บา้ น

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

โทรศัพท์มอื ถือ

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

