
ใบสมัคร 

เขารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ

 

อัตราเงินเดือนท่ีตองการ………………………………………………… บาท 

วันท่ีพรอมเริ่มทํางาน………………………………………………………  

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสมัคร 

• ประวัติสวนตัว 

1. ชื่อและชื่อสกุล(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………….……... 

   ชื่อและชื่อสกุล(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………….…………... 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน   

2.  เพศ    ชาย  หญิง 

3. เชื้อชาติ……………………………………….. สัญชาติ……………………………….. ศาสนา…………………………………….. 

4. วัน เดือน ปเกิด..........................อายุปจจุบนั..............ป   สถานท่ีเกิด…………………………………………………… 

5. ปจจุบันทํางานตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………… 

   สถานท่ีทํางานปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………… 

   โทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. สถานภาพครอบครัว  

  โสด    สมรส   อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

 ชือ่คูสมรส .............................................. สกุล ................................ อาชีพ ..................................... 

 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

   ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร  จํานวน .......... คน (ชาย ....... คน /หญิง ...... คน) 

            6.1 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.2 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.3 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

            6.4 ชื่อ-นามสกุล………………………………….. อาย…ุ……………..ป อาชีพ………………………………. 

  ท่ีอยูและสถานท่ีติดตอ 

7.  สถานท่ีติดตอ 

        7.1ท่ีอยูตามบัตรประจําตัวประชาชน : 

 บานเลขท่ี …............................. ซอย/ตรอก ….................................. ถนน …....................................... 

 แขวง/ตําบล ….............................. เขต/อําเภอ ….................................. จังหวัด ….............................. 

 รหัสไปรษณีย …...........................  โทรศัพท …....................... e-mail …………………………………………. 

โทรศัพท (มือถือ)…..................................................................................................................................   

ติดรูปถาย 

ขนาด 2น้ิว x 2 น้ิว 

 (ใชรูปถายจริง 

หามใชรูป Scan) 
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       7.2 ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได : 

 บานเลขท่ี …............................. ซอย/ตรอก ….................................. ถนน …....................................... 

 แขวง/ตําบล ….............................. เขต/อําเภอ ….................................. จังหวัด ….............................. 

 รหัสไปรษณีย …...........................  โทรศัพท …....................... e-mail …………………………………………. 

โทรศัพท (มือถือ)…..................................................................................................................................   

 

สวนที่ 2 ประวัติการศึกษา/ประวัติการทํางาน   

 8. ประวัติการศึกษา 

 วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ช่ือปริญญา 

สาขา สถาบัน วัน เดือน ปท่ีสําเร็จ 
ช่ือเต็ม ช่ือยอ 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ 

อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

     

 

 9. ประวัติการทํางาน * 

ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา หนาท่ีความรับผิดชอบโดยยอ 

    

    

    

    

    

    

    

    

*  แนบหนงัสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

 10. การฝกอบรมดูงานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ* 
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หลักสูตร/สถานท่ีดูงาน ระยะเวลา หนวยงาน/สถาบัน 

   

   

   

   

   

   

   

*  แนบหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

 

      11.  การเปนผูนํา มีความรอบรู ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และ

บริหารตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย  (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 12.  มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสรางสรรค 

และการคิดวิเคราะห  (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 13.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดตอประสานงานไดดี ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ (อธิบายประสบการณท่ีผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 14. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี (อธิบายประสบการณท่ี

ผานมาพรอมเอกสารประกอบ(ถามี)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

15. ความรูความสามารถพิเศษอ่ืน (ถามี)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  16. ความสามารถทางดานภาษา  โปรดระบุ – ดีมาก/ดี/พอใช 

 

 

 

 

 

  

 สวนที่ 3 

17. วิสัยทัศนและแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เปนภาษาไทย ถึงวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทาง

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา     

(ไมเกิน 4 หนากระดาษ A4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………(แนบทายใบสมัคร)……………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 สวนที่ 4 

18. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  

 18.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี www.fid.or.th  

 18.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (รูปถายปจจุบันไมเกิน 6 เดือน)  

 18.3 สําเนาวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

ภาษา ฟง พูด อาน เขียน 

1.     

2.     

3.     
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 18.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 18.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 18.6 สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน หรือ สําเนารับรองการดํารงตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด  

 18.7 เอกสารแสดงแผนผังโครงสรางองคกรท่ีแสดงใหเห็นวาผูสมัครมีตําแหนงผูบริหารระดับในของ

องคกร 

 18.8 ใบรับรองคุณสมบตัิตนเอง 

 18.9 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาใบสําคัญสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล เปนตน  

 18.10 เอกสารแสดงผลงาน โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณและความสําเร็จท่ี

ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน  

 18.11 งบการเงิน หรืองบประมาณท่ีแสดงใหเห็นถึงรายไดหรือ รายรับยอนหลัง 2 ป  ตามปบัญชีของ

องคกรท่ีผูสมัครอางวาเปนผูบริหาร    

 18.12 ใบรับรองแพทย ท่ีออกใหในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครโดยรับรองวาเปน 

ผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรครายแรงอันไดแก โรคเรื้อนระยะติดตอ วัณโรค โรคเทาชางในระยะ

ปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 18.13 เอกสารแสดงวิสัยทัศน และแนวคิดในการบริหารจัดการสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เปนภาษาไทย เพ่ือแสดงวา ตนมีวิสัยทัศน บทบาท และมีแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใหประสบความสําเร็จใน 4ป ขางหนา(ไมเกิน 4 หนากระดาษ 

A4) 

สวนท่ี 5  บุคคลอางอิง(ท่ีไมใชญาติ อยางนอย 1 ทาน) 

ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ/โทรศัพท อาชีพ 

   

   

         19. ทานทราบขาวการรับสมัคร จาก     …………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 6 

   21. การรับรองและความยินยอมของผูสมัคร  

 21.1 ขาพเจารับรองวา ขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครท้ังหมด ครบถวนและถูกตองทุก

ประการ 
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 21.2 ขาพเจายินยอมใหใช เปดเผย และตรวจสอบขอมูลของขาพเจาท่ีกรอกในใบสมัครและหลักฐาน

ประกอบการรับสมัครตางๆ แกผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการพิจารณาสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิ ในครั้งนี้  

 21.3 ในกรณีภายหลังท่ีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิพบวาขอความท่ีขาพเจากรอกในใบสมัครและ

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตางๆ หรือไมถูกตอง จะถือวาขาพเจาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติซ่ึงไมมีสิทธิ

รับสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิแตแรก  

 21.4 ขาพเจายอมรับในผลการพิจารณาคัดเลือกเปนผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยถือวา

เปนท่ีสิ้นสุดและไมติดใจฟองรอง หรือดําเนินคดีใดๆ  

 ท้ังนี้ ไดลงลายมือไวเปนหลักฐานทายสมัครนี้  

 

    (ลงชื่อ)............................................................. ผูสมัครฯ 

             (............................................................) 

    ตําแหนง.......................................................................... 

    วันท่ี.............. เดือน ................................ พ.ศ. ............. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานเอกสารประกอบใบสมัครใหรับรองสําเนาทุกหนา(18.3-18.11) ยกเวนขอ 18.8 

  2. รายละเอียดการรับสมัครดูไดจากเว็บไซตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    http://www.fid.or.th  

  3. กรณีสมัครโดยตรงท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเอกสารสมคัรทุกรายการใหใสซองปดผนึกสงถึง 

ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในเวลา 08.30-16.30 น. 

             4. กรณีสงไปรษณีย จาหนาซอง “ประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 75/6 ช้ัน 4 อาคารสาํนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail : admin@fid.or.th  ภายในวันศุกรท่ี14 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.  

             5. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 02-354-1587   
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ใบรับรองคุณสมบัต ิ

 

ขาพเจารับรองวา  

 

 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  หรือ พนโทษ หรือ พนระยะเวลา

การรอการลงโทษ หรือ รอการกําหนดแลวแตกรณีเกินหาป  

 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 สามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดเต็มเวลา 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือ ใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 บุคคลผูซ่ึงอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิไดบรรจุเขาเปนพนักงานแลว ภายหลังพบวามีคุณสมบัติไม

ครบถวน เพราะบุคคลผูนั้นมิไดแจงคุณสมบัติตามความเปนจริง หรือแสดงหลักฐานเท็จ 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีสิทธิจะเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย 

 

 

 

                     (ลงชื่อ)............................................................. ผูสมัครฯ 

             (............................................................) 

    ตําแหนง.......................................................................... 

    วันท่ี.............. เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
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