ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน
---------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น และการเบิ กค าใช จ าย พ.ศ. 2562 ซึ่ งได ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาและ มี ผลบั งคั บใช ตั้ งแต
วันที่ ๘ มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่
๑๘ ตุล าคม 256๓ และหนั ง สือ จัง หวัด มหาสารคาม ดว นที่ สุ ด ที่ มค๐๐๒๓.๓/ว๑๒๖๘๐ ลงวั น ที่ ๓
สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อใหเปนไปตาม
การดําเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเปนการใหบริการแก
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด
ตามประเภทและกิ จกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุ ขกํ าหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชว ยเหลือ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดํา รงชีวิตอยางมีปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผู
จัดหาบุคคลในพื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น
องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จึงมีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพื่อทําการคัดเลือกบุคคลทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น”
1. ตําแหนงรับสมัคร
ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา
โดยมีหนา ที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดา นอนามัยพื้น ฐาน การฟน ฟู สมรรถภาพ และ
กายภาพบํ า บั ด ตามประเภทและกิ จ กรรมบริ ก ารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด ตลอดจนแนะนํ า
การดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาปวยการ
ชดเชยการทํา งานหรือเวลาที่ เสียไป เดือ นละ ๕,๐๐๐.- บาทเป นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท า ย
ประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้น ที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น
3. เปนบุคคลที่มีรางการสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง
๔. ไมเ ปน ข า ราชการหรื อ พนัก งานสว นท อ งถิ่ นซึ่ ง มี ตํา แหน ง หรื อเงิ น เดื อนประจํ า ผู ป ฏิ บั ติง าน
ในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นลูกจางของสวนราชการหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา
3. ระยะเวลาการรับสมัคร/...

-23. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
3.1 ผูที่สนใจสมัครติดตอ ณ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน
อํ า เภอเมื อ งมหาสารคาม จั ง หวั ด มหาสารคาม (โดยไม เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร) ระหว า งวั น ที่
31 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทําการ)
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมทั้ง
นําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
4.1 ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถาย 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป
4.4 ใบรับรองแพทยมีอายุไมเกิน 3 เดือน
จํานวน 1 ฉบับ
4.4.ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทํา ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ทั้งนี้ องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จะประกาศ
รายชื่อผูมีสิท ธิเขา รับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครบริบาลทอ งถิ่น ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ บอร ด
ประชาสัมพันธอ งคก ารบริหารตําบลแกงเลิงจาน อํา เภอเมืองมหาสารคาม จังหวั ดมหาสารคาม และ
www.ksao.go.th
7. หลักเกณฑการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับตํา แหนงหนาที่ 100
การสัมภาษณ
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบโดยการสัมภาษณ
ทั้งนี้อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมใน
ดานตา ง ๆ เชน ความรูที่เปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขา
กั บ ผูรวมงาน รวมทั้ งสังคม สิ่ง แวดลอม ความคิดริเริ่มสรา งสรรค
ปฏิ ภ าณไหวพริ บ และบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอื่ น เป น ต น และรวมถึ ง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
รวม
100
8.กําหนดการ/...

-38. กําหนดการสอบคัดเลือก
จะดํา เนิ นการคัด เลือกในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุมสภาชั้น 2
องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยเรีย งลํา ดั บ ผู ที่ไ ดคะแนนสูง สุดลงมา
ตามลํา ดับ ณ บอร ดประชาสัมพัน ธ องคการบริห ารตํา บลแกงเลิงจาน อํา เภอเมื องมหาสารคาม จัง หวัด
มหาสารคาม และ www.ksao.go.th
องคก ารบริหารตํา บลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวั ดมหาสารคาม จะดํ าเนิน การ
คัดเลือกเพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น หากผูใดแอบอาง
วาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจง
ใหองคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทราบดวย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร)
นายกองคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน

เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศ
องคการบริหารตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
***********************
ชื่อตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นมีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
(1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ํา การ
ทําความสะอาดรา งกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การ
ขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน
(3) ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต
การกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน
การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน
(4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับหนวยงาน
ตาง ๆ
(5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอไดอยาง
ถูกตอง
(6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช ว ยเหลื อ ดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ด า นสุ ข ภาพพื้ น ฐาน การฟ น ฟู ส มรรถภาพ และ
กายภาพบําบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบ าลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนา ที่ตามแผนการดูแลรายบุ คคล (Care Plan)
ไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จํานวน
70 ชั่วโมง จะไดรบั เงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
(1.2) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จํานวน
70 ชั่ ว โมง และผ า นการอบรมหลั ก สู ต รฝก อบรมเพิ่ มเติ มนั ก บริ บ าลท อ งถิ่ น จํ า นวน 50 ชั่ ว โมง ของ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัด
ใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทน
เดือนละ 6,000 บาท

-2(2) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) นอย
กวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมครบ
8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน
3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
(2) เมื่อ บุคลากรวิชาชี พดา นสุข ภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองส วนท องถิ่ น
รวมกับผูบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติหนาที่
เปนประจํา ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
ใหอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นพนจากการปฏิบัติหนาที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติม
นั กบริบ าลทองถิ่น จํ า นวน 50 ชั่ง โมง ของคณะกรรมการผูสูง อายุแ หงชาติ ใหครบ 120 ชั่ง โมง จาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใช
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นให
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(2) ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขอความร ว มมื อ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพในพื้ น ที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
(3) ให อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ประชุม อาสาสมัค รบริบ าลท อ งถิ่ น ทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

ใบสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เลขประจำตัวสอบ

*************************
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ คือ ขาพเจา
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................สัญชาติ....................เชื้อชาติ....................
เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ...........................อายุ..............ป...............เดือน......................
2. อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมต่ํากวา 18 ป คือ เกิดเมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ...................
3. วุฒกิ ารศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ คือ ไดรับประกาศนียบัตร/ปริญญา...................................................
สาขาวิชาหรือวิชาเอก.................................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ.........................................
เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ....................(ภายในวันปดรับสมัคร) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม......................
4. ตําแหนงที่สมัคร ตําแหนง......................................................................................................................................
5. อาชีพปจจุบัน ( ) ลูกจางในหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน ( ) ขาราชการประเภทอื่น ( ) อาชีพอื่นหรือกําลัง
ศึกษาตอ ( ) ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง..............................................................อายุการทํางาน..................
สถานที่ทํางาน..............................................................................................โทรศัพท.................................................
6. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ.....................................................ความรูความสามรถพิเศษ.......................
7. บัตรประจําตัวประชาชน เลขประจําตัว..................................................ออกให ณ จังหวัด...................................
8. ภูมิลําเนาเดิม บานเลขที่............หมูที่.........ถนน.............................................ตําบล..............................................
อําเภอ.....................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............โทรศัพทมือถือ........................................
อาศัยอยูมาแลว....................ป..................เดือน
9. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.....................หมูที่..................ถนน.....................................ตําบล.....................................
อําเภอ.....................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............โทรศัพทมือถือ........................................
อาศัยอยูมาแลว....................ป..................เดือน
10. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยาราง
( ) อื่น ๆ ระบุ..................................................................
11. ชื่อบิดา..............................................................................อาชีพ..........................................................................
ชื่อมารดา..........................................................................อาชีพ..................................... .....................................
12. ประสบการณในการทํางาน
( ) เคย ระบุ.................................................
( ) ไมเคย
13. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครรวม.....................................ฉบับ
คือ
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประตัวขาราชการ
( ) ใบรับรองแพทย
( ) สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี/ระเบียนแสดงผลการเรียน
( ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (กรณีที่จะตองยื่น)
( ) อื่นๆ คือ.....................................................................................................
2/หาก...

-2หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมครบถวนหรือไมถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกในครั้งนี้
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 2 ของประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับคัดเลือก

(ลงชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(.................................................)
วันที.่ .........เดือน......................พ.ศ............

สําหรับเจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเอกสารผูสมัคร
ครบถวน

ไมครบถวน

ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจเอกสาร
(.......................................................)
........................./................................../........................

