ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของสถาบัน
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบัน (วิชาการ)
__________________________________________________________

ดวยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) (สสปท.) มีความประสงคเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ เปนเจาหนาที่
ของ สสปท. จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครคัดเลือก และคาตอบแทน
ตําแหนง รองผูอํานวยสถาบัน (วิชาการ)
จํานวน ๑ อัตรา
ประเภท บริหาร
อัตราเงินเดือนระหวาง ๔๘,๕๐๐ – ๙๙,๒๕๐ บาท
เงินประจําตําแหนง ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. เงื่อนไขการจาง
๒.๑ อัตราเงินเดือนเปนไปตามผลการเจรจาตอรองของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
กับผูสมัครแตละบุคคล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๒.๒ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๙๐ วันแรกของการปฏิบัติงาน
นับแตวันที่ทําสัญญา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. กําหนด และ
ที่เกี่ยวของ
๒.๓ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สสปท. และที่เกี่ยวของ
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีอายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมี
คุณสมบัติทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงตามที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๔. ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนงเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๕. การรับสมัคร (วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้
๕.๑ ยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร ไดตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๓ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาทําการปกติของ
สสปท.) ที่งานทรัพยากรบุคคล สํานักยุทธศาสตร สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
๑๐๑๗๐ หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0-2448-9111 ตอ 301, 307 หรือ 06-5504-6745

- ๒ ๕.๒ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS)
โดยจาหนาซองถึง สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ
มหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (โดยใหวงเล็บมุม
ซองจดหมาย "สมัครคัดเลือก ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบัน (วิชาการ)") ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่
ไปรษณียประทับตราเปนวันที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนสําคัญ
๕.๓ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
มาที่ hr@tosh.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง "สมัครคัดเลือก ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบัน (วิชาการ)" ภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่และเวลาในระบบ E-mail เปนสําคัญ
๖. กําหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร
1 เม.ย. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 15 พ.ค. ๒๕๖๓
สมัครดวยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณียชนิดดวนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
๖.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.3 สอบสัมภาษณ
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.4 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๖.5 รายงานตัว
(ประกาศใหทราบภายหลัง)
๗. เอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูลครบถวน ระบุตําแหนงและสังกัดที่ประสงคจะสมัคร
เพียงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.tosh.or.th หรือแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๒)
๗.๒ สําหรับขอมูลในสวนที่ ๓ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของใบสมัคร นั้น
สามารถจัดทําเปนเอกสารแนบแทนได
๗.๓ สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
๗.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๗.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
กรณีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกวา ผูสมัครตองแนบวุฒิปริญญาตรีดวย
๗.๖ หนังสือรับรองการทํางาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีตําแหนงที่ระบุ
ประสบการณทํางาน
๗.๗ ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือน)
๗.๘ กรณีเปนชายตองยื่นสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๘ หรือแบบ
สด.๔๓)
๗.๙ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๗.๑๐ เอกสารแสดงวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรการบริหาร สสปท. ในดานวิชาการ
ความยาวไมเกิน ๒ หนากระดาษ ขนาด A๔ และการนําเสนอผานทาง Powerpoint (ถามี)

- ๓ ๘. หลักเกณฑและวิธีคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ ประกอบเอกสารแสดงวิสัยทัศนฯ ตามขอ ๗.๑๐
๙. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ
สสปท. จะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการสัมภาษณ ทาง www.tosh.or.th หากผูส มัคร
รายใดไมมาเขารับการสัมภาษณตามกําหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาว ใหถอื วาผูน นั้ สละสิทธิก์ ารเขารับการ
สัมภาษณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรานนท ปติวรรณ)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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เอกสารแนบ ๑

รายละเอียดคุณสมบัติ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถาบัน (วิชาการ)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
--------------------------------------------------------------หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะรองผู้อํานวยการสถาบันด้านวิชาการ เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร และปฏิบัติงานตาม
ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย ช่วยผู้อํานวยการบริหาร งานวิจัย งานพัฒนามาตรฐาน องค์ความรู้และนวัตกรรม
งานบริการวิชาการ งานฝึกอบรมและส่งเสริม งานสื่อสารองค์กร งานภารกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการวางแผน
(๑) กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก ารดํ า เนิ น งานในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง นโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสําเร็จของงานตามการมอบหมายของผู้อํานวยการสถาบัน โดยเชื่อมโยงกับ
พันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
(๒) ควบคุม ดูแล การดําเนินงานของส่วนงานที่ได้รับการมอบหมาย ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๓) ให้หลักการ นโยบายเชิงกลยุทธ์ และบูรณาการภารกิจหลักของสถาบัน เพื่อกําหนดทิศทางและเป้าหมาย
การให้บริการที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ทั้งแก่ผู้รับบริการและสถาบัน
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อํานวยการและคณะกรรมการ ในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ประกอบการกําหนดนโยบาย และประเด็นกลยุทธ์ในการบริหารกิจการสถาบัน เพื่อให้การดําเนินกิจการของ
สถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๒. ด้านการบริหาร
(๑) กํากับดูแล และให้คําแนะนําในการตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันกําหนดไว้
(๒) เสนอความเห็น หรือช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อนโยบาลรัฐบาล และ
ความต้องการของแรงงานและประชาชนทั่วไป
(๓) บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการมอบหมายงาน
ให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

๓. ด้านความรับผิดชอบทั่วไป
(๑) ติดตาม ประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน วิทยาการ
เครื่องมือ เทคนิคการบริหารความปลอดภัยใหม่ๆ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการ
พัฒนางานของสถาบัน ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความโปร่งใส
(๒) คาดการณ์และปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินงานของส่วนงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
(๓) สร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในและภายนอก สสปท. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการ
ดําเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(๒) มีประสบการณ์ทางการบริหารในหน่วยงานรัฐไม่ต่ํากว่าการดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น หรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ดํารงตําแหน่ งที่ มี ประสบการณ์ ในงานที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรื องานอื่นที่เกี่ ยวข้องที่ เทียบได้
ในระดับเดียวกั น ไม่น้ อยกว่ า ๒๐ ปี เว้นแต่จบปริญญาเอก ไม่น้ อยกว่า ๑๒ ปี โดยให้นับวุฒิปริ ญญาตรี
รวมในประสบการณ์ดังกล่าวได้
(๓) มีความรู้ ความสามารถ และผลงานที่สําคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิชาการ
งานวิจัย และพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๔) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานเอกชนได้เป็นอย่างดี และสามารถ
เชื่อมโยงการทํางานทั้งสองระบบเพื่อนําไปบริหารองค์กรได้
(๕) มี ค วามสามารถในการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละการบู ร ณาการงานวิ ช าการขององค์ ก รให้ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมาย
ในภาพรวมขององค์กรอย่างมีเอกภาพ
(๖) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๗) มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(๘) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

เอกสารแนบ ๒
รูปถ่าย
ขนาด 1.5 x ๒นิ้ว

ใบสมัคร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ............... ) ชื่อ .................................. นามสกุล ....................................
เลขประจําตัวประชาชน
ปัจจุบันทํางานอยู่ บริษัท/องค์กรอื่นๆ .........................................................................................................
ตําแหน่ง ............................................................................ ทํางานบริษัท/องค์กรแห่งนี้มาแล้ว .............. ปี
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ....................................... บาท รายได้รวมต่อเดือน ....................................... บาท
ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน/เคยฝึกงาน ณ บริษัท/องค์กรอื่น ๆ .......................................................
เกิดวันที่ .... เดือน .................... พ.ศ. ....... อายุ ....... ปี สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า/แยกกันอยู่ ( ) หม้าย
มีพี่น้อง จํานวน ...........................................คน เป็นชาย ............................... คน เป็นหญิง .............................. คน
บิดาอายุ ............... ปี อาชีพ ........................................... มารดาอายุ ............... ปี อาชีพ ........................................
คู่สมรสอายุ ............... ปี อาชีพ ...................................................................... มีบุตรจํานวน ............................. คน
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ............... ถนน .................................... แขวง/ตําบล .................................
เขต/อําเภอ ............................................. จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ .................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน ................................ โทรศัพท์ที่บ้าน ................................ โทรศัพท์มือถือ ...................................
Email address และอื่นๆ (ถ้ามี)................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน

เช่า

อาศัยผู้อื่น

เป็นของตนเอง ภูมิลําเนาเดิม อําเภอ/จังหวัด ..................................

ส่วนที่ 2 ตําแหน่งทีส่ มัคร
1. ตําแหน่ง ..................................................... อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ................................................ บาท
2. ตําแหน่ง ..................................................... อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ................................................ บาท
3. ตําแหน่ง ..................................................... อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ................................................ บาท

ส่วนที่ 3 ประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทํางาน
(กรณีทผี่ สู้ มัครจัดทํา CV ของตนเอง ให้แนบ CV โดยไม่ต้องกรอกซ้ําในส่วนนี้)
1.) ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒทิ ี่ได้รบั /สาขาวิชา
ผลการศึกษา
ปีทสี่ าํ เร็จ
เฉลี่ย
การศึกษา

สถาบันการศึกษา

2.) ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ประเภทวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขทีใ่ บอนุญาต วันออกใบอนุญาต
3.) ประวัตกิ ารฝึกอบรมและดูงาน (เฉพาะทีส่ าํ คัญ)
ปี พ.ศ.
ระยะเวลา
หลักสูตร

4.) ประวัตกิ ารทํางานทีผ่ ่านมา (เฉพาะทีส่ ําคัญ)
ชื่อสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ระยะเวลา(ปี)
ตําแหน่งงาน

วันหมดอายุ

สถาบัน

สาเหตุของการเปลี่ยนงาน (ถ้ามี)

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ความเชี่ยวชาญในงาน หรือความสามารถพิเศษที่จะเกิดประโยชน์ในการ
ทํางานกับสถาบันฯ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................
(.........................................................)
วันที่.......................................................

แบบรับรองคุณสมบัตติ นเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศไว้ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์ หรือให้สถาบันพิจารณาเลิกจ้าง
และไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ครั้งนี้
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ (ให้ทําเครื่องหมาย √)
( ) มีสญ
ั ชาติไทย
( ) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
( ) สามารถทํางานให้แก่สถาบันฯ ได้เต็มเวลา
( ) มีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบันฯ
( ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
( ) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรืออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
( ) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันฯ หรือกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
( ) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศ
หมายเหตุ สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในวันที่ทําสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการ
บริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ................................................................(ผู้สมัคร)
(.....................................................................................)
................/ ................/ ................

