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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๙๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยโรค 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๓๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

โรคตามมาตรา  ๓๐  (๕)  คือ 
(๑) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(๒) วัณโรคในระยะติดตอ   
(๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(๕) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
จาตุรนต  ฉายแสง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.ค.ศ. 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๙๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหผูซ่ึงจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตอง
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



                  เลขประจ ำตัวประชำชน    

 

                          
                     ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ปี พ.ศ.2563    
                                    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1       
                     
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1                             
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.256๓  วุฒิปริญญาตรี   4 ปี   5 ปี  
และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจา้เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................สัญชาติ....................เชื้อชาติ.................... 
2. เกิดวันที่..........เดือน........................................พ.ศ. ...............อายุ...........ปี............เดือน(นับถึงวนัรับสมัครวันสุดทา้ย) 

2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                                   วันออกบัตร................................................... 
วันบัตรหมดอายุ.................................................... 
2.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ (ถ้ามี) ............................................เลขที่...........................สังกัด..................................... 
วันออกบัตร................................บัตรหมดอายุ.............................. 

3. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ).......................สาขาวิชาเอก..................................................... 
สถาบนัการศึกษา.................................................................................เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................ 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม......................... วุฒิการศึกษาสูงสุดทีไ่ด้รับ......................................................................................... 

 4.   อาชีพปัจจุบนั  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….  
       สถานทีท่ างาน/ปฏิบตัิงาน..................................................................................อ าเภอ/เขต................................................ 
                 จังหวัด.............................................................โทร....................................................  

๕.   ถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณยี์ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย................................................ 
      ถนน......................................................ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.................................      
      จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ............................. 
6. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม...........แผ่น 

6.1 หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จ านวน.............แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)                       
 ส าเนาทะเบียนบ้าน                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ       ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)             ใบรับรองแพทย์จากแพทยผ์ู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 
                                                                         ที่ระบุว่าไม่เปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานสว่นท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสมัครสอบ)  
 อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
 
 

       

ติดรูปถ่าย 
1x1.5น้ิว 

ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน 

             

 เลขประจ ำตัวสอบ      

 

พิมพล์ายน้ิว 

หวัแม่มือ 

ดา้นขวา 
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                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมีคุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นความจริง ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้อง 
สิทธิใด ๆ  ในภายหลัง ทั้งสิ้น  
 
 

              (ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัครสอบ 
                               (........................................................................) 

                           วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ.................  

  

 

 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับ
จริง พร้อมฉบบัถ่ายส าเนาแล้ว ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง    
เนื่องจาก…………………………………………… 
……………………………………………………… 
   ลงชื่อ………………………………………………… 
     (…………………………………………………….) 
          ……………. /………………….. /  ๒๕๖๓ 
               เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้รบัเงนิค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๓00 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที…่….…………เลขที่…………… 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………………… 
     (…………………………………………………….) 
        ……………. /………………………/  ๒๕๖๓                                
                      ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติ
อ่ืนตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิส์อบ          (   ) ไมม่ีสิทธิ์สอบ  
 
เนื่องจาก…………………………………………… 
………………………………………………………… 
   ลงชื่อ………………………………………………… 
     (…………………………………………………….) 
      ……………. /…………………………/  ๒๕๖๓          

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 




