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ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ใบสมัครเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

         
 

1.   ช่ือ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว…………………………………. ช่ือสกลุ …………………………… ช่ือเลน่ ................ 
 ช่ือ (ภาษาองักฤษ) Mr,Mrs, Miss............................................................. ช่ือสกลุ ........................................................ 
2.   สญัชาติ ........................................ เชือ้ชาติ ................................... ศาสนา ............................. กรุ๊ปเลือด.................... 
3.   เกิดวนัท่ี ……... เดือน ………………………. พ.ศ………… อาย ุ……… ปี ….….. เดือน ............ วนั  (นบัถงึวนัรับสมคัร) 
4. สถานภาพ        โสด        สมรส        หม้าย       หย่า      มีบตุรจ านวน .................... คน     
5.   เกิดท่ีต าบล .................................................... อ าเภอ ........................................... จงัหวดั .......................................... 
6.   ท่ีอยู่ปัจจบุนับ้านเลขท่ี ................... หมู ่...........   .. ถนน............................................ ซอย............................................  
    ต าบล................................. อ าเภอ.................................... จงัหวดั................................. รหสัไปรษณีย์......................... 
      โทรศพัท์บ้าน .................................   โทรศพัท์ มือถือ ................................... E-mail Address ………………………….. 
      หลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ...................................................... ออกให้ท่ี .................................................... 
      บตัรประกนัสงัคม     มี       ไมม่ี    สถานพยาบาลที่เลือก....................................................................................... 
7.   ช่ือภรรยาหรือสามี ............................................................. สญัชาติ.................................... เชือ้ชาติ............................ 
      ศาสนา............................................................................... อาชีพ............................................................................... 
8.   ช่ือบิดา.............................................................................. สญัชาติ.................................... เชือ้ชาติ............................ 
      ศาสนา............................................................................... อาชีพ............................................................................... 
      ช่ือมารดา........................................................................... สญัชาติ.................................... เชือ้ชาติ............................ 
      ศาสนา............................................................................... อาชีพ............................................................................... 
9.   ข้าพเจ้า สามีหรือภรรยาของข้าพเจ้า รวมทัง้บิดาหรือมารดาของข้าพเจ้าเคยต้องโทษในกรณีเหลา่นีห้รือไม ่  
  (1) ท าความผิดอาญาวา่ด้วยความผิดฐานประทษุร้ายตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและราชอาณาจกัร หรือก่อการร้าย
 สากล   (2) ถกูเนรเทศ   (3) ถกูสง่ให้อยู่ในเขตก าหนด  (ถ้าเคยให้ระบวุา่ในกรณีใด)……………………………………… 
10. กรณีฉกุเฉินผู้ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ............................................................... เบอร์โทรศพัท์ /ท่ีอยู่..................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
11. ประวตัิการศกึษา (โปรดระบช่ืุอวฒิุท่ีได้รับทัง้หมด เรียงล าดบัจากวฒิุสงูไปหาวฒิุต ่า)  

วฒิุการศกึษา สาขาวิชา สถานศกึษา ปีท่ีส าเร็จการศกึษา 
    
    
    
    

12. ความรู้ความสามารถพิเศษอะไรบ้าง ............................................................................................................................. 
13. รู้ภาษาตา่งประเทศภาษาใดบ้าง เพียงใด ...................................................................................................................... 
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14.   ประวตัิการท างาน (เรียงแรกสดุถงึปัจจบุนั) หากมีรายละเอียดมากกว่าท่ีก าหนดกรุณาแนบเอกสารประวตัิสว่นตวั (Resume) 
ล าดบั สถานท่ี ต าแหน่ง เงินเดือน เดือน/ปี ท่ีเข้าท างาน (จาก-ถงึ) 

1      
 ลกัษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.............................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
ล าดบั สถานท่ี ต าแหน่ง เงินเดือน เดือน/ปี ท่ีเข้าท างาน (จาก-ถงึ) 

2      
 ลกัษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.............................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
ล าดบั สถานท่ี ต าแหน่ง เงินเดือน เดือน/ปี ท่ีเข้าท างาน (จาก-ถงึ) 

3      
 ลกัษณะ/ความรับผิดชอบของงานท่ีท า.............................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
  
 ปัจจุบันประกอบอาชีพ  : …………………………………………..…. ต าแหน่ง : ……………………………….………… 
     เงินเดือนสดุท้าย : ..…………... บาท     สถานท่ีท างาน : …………………………………..………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    วนั เดือน ปี เข้าท างาน :………………………………… โทรศพัท์ : …………………………………….……  
 
15 บคุคลอ้างอิง (Reference Person) …………..……………………………… โทรศพัท์ ................................................... 
 ท่ีท างาน/ท่ีอยู่ ...........................................................................................................................................................  
16. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้ค ารับรองโดยสตัย์จริงวา่   ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 30 แห่งข้อ 
 บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหมว่า่ด้วยการบริหารงานบคุคล  พ.ศ. 2542 
17.   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสมคัรเข้าท างานในต าแหน่ง .........................................................................  แผนก/หน่วย 
       .......................................................... กอง / ส านกังานเลขานกุาร / ภาควิชา ……………………………………………… 
        สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สขุภาพ ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค าสตัย์ปฏิญาณวา่ ข้อความท่ีกลา่วข้างต้นนัน้เป็นความจริงทัง้สิน้ 
 
       (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้สมคัร 
                 (....................................................) 
       วนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
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ผู้รับรองและค า้ประกัน  

          เขียนท่ี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
          วนัท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. ........................ 
  ข้าพเจ้า ................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ........................ ถนน ................................. 
ต าบล .................................... อ าเภอ ...................................... จงัหวดั ................................ อาชีพ ........................................  
ต าแหน่ง ................................................ สถานท่ีท างาน .......................................................................................................... 
เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร คือ เป็น ............................................. ขอรับรองและให้สญัญาค า้ประกนัตอ่มหาวิทยาลยัเชียงใหมว่า่ 
  1.  ข้อความท่ี ................................................. ผู้สมคัร กลา่วข้างต้นนัน้ถกูต้องทกุประการ 
  2.  ถ้าผู้สมคัรได้เข้าท างานแล้ว  ลาออก   หรือละทิง้หน้าท่ีราชการไปไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม  หรือถกูลงโทษให้ออก 
ปลดออก    ไลอ่อก     ซึง่ในการที่ได้น าสิ่งของมหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่ปด้วย   หรือมีความผกูพนัอยู่กบัทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่ หรือมีความผกูพนัท่ีจะต้องชดใช้คา่เสียหายใดๆ ให้แก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะชดใช้คา่เสียหายท่ี 
................................................................ ผู้สมคัร ก่อให้เกิดขึน้แก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ตามจ านวนท่ีเสียหายไปทนัที  โดย
มหาวิทยาลยัไมต้่องเรียกร้องเอาจาก ..............................................................ผู้สมคัรก่อน 
  3.  ข้าพเจ้าสญัญาวา่ ตลอดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ยงัจ้าง ............................................................. 
เป็นลกูจ้างอยู่  ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนสญัญาค า้ประกนั กรณีนีไ้มว่า่กรณีใด ๆ  ทัง้สิน้ 
  4.  ในกรณีค าสัง่จ้าง ............................................................................... สิน้สดุลง และมหาวิทยาลยัได้สัง่จ้าง 
............................................................... ผู้สมคัรตอ่ไปอีก  ข้าพเจ้ายินยอมผกูพันตอ่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ในฐานะผู้ค า้ประกนั 
............................................................... ผู้สมคัรตอ่ไป  ทัง้นี ้ ไมว่า่มหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไมก่็ตาม 
  5.  ข้าพเจ้าขอแสดงหลกัทรัพย์  คือ ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของข้าพเจ้า   และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ    อนัท าให้ทรัพย์สินนีเ้สื่อมคา่     เพ่ือเป็นหลกัฐานในการค า้ประกนั
ไว้ตอ่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และข้าพเจ้าสญัญาวา่  จะไมก่่อหนีส้ิน  หรือภาระผกูพนัใด ๆ ในทรัพย์สินดงักลา่ว  ตลอดระยะเวลาท่ี
สญัญาค า้ประกนัฉบบันีย้งัมีผลใช้บงัคบัอยู่ 
  6.  ข้าพเจ้าขอสญัญาวา่  แม้มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จะผ่อนเวลาช าระหนีใ้ห้แก ่............................................. 
............................................. ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค า้ประกนัตอ่ไป 
  จงึลงลายมือช่ือไว้ตอ่หน้าพยานเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
 

      (ลงช่ือ) ............................................................ ผู้ค า้ประกนั 
       (.........................................................) 
 

      (ลงช่ือ) ............................................................ พยาน 
 

       (.........................................................) 
      (ลงช่ือ) ............................................................ พยาน 
       (.........................................................) 
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หมายเหตุ   

1. ให้ผู้สมคัรกรอกรายละเอียดในใบสมคัรและแนบหลกัฐานการสมคัรให้ครบถ้วน 
2. ผู้ รับรองและค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการประจ า ด ารงต าแหน่งระดบั 4 ขึน้ไป  (มิใช่เป็นข้าราชการบ านาญ)  
 และให้ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการแนบใบสมคัรด้วย  
3. หากผู้ รับรองและค า้ประกนัมิได้เป็นข้าราชการต้องเป็นผู้ ท่ีมีฐานะดี โดยให้ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนา 
 หลกัทรัพย์แนบใบสมคัรด้วย 
4. ข้อความใดท่ีไมใ่ช้ให้ขีดฆ่าออก 


