สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
Community Organizations Development Institute (Public Organization)
ใบสมัครงาน
โปรดเขียนดวยลายมือตนเองใหครบถวน
ตําแหนงที่ตองการสมัคร

รหัสตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขา

เงินเดือนที่ตองการ

ติดรูปถาย
ขนาด 1½ นิ้ว

วันที่พรอมจะเริ่มงานได

1. รายละเอียดสวนตัว
ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย
ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ
ที่อยูปจจุบัน
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได

อยูใ นทองที่สถานีตํารวจ

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

ออกใหโดย

วัน เดือน ปเกิด

อายุ

เชื้อชาติ

วันหมดอายุ
ป

สัญชาติ

ภูมิลําเนา
ศาสนา

ชื่อ - นามสกุล บิดา

อาชีพ

มีชีวิตอยู

ถึงแกกรรมแลว

ชื่อ - นามสกุล มารดา

อาชีพ

มีชีวิตอยู

ถึงแกกรรมแลว

พี่นองรวมบิดา – มารดา ทั้งหมด
1. ชือ่ - สกุล
2. ชือ่ - สกุล
3. ชือ่ - สกุล
สถานภาพการสมรส

โสด

คน (ทานเปนคนที่
อายุ
อายุ
อายุ
สมรส มีบุตร

ชื่อ – สกุล สามี/ภรรยา
สถานที่ทํางาน

)
ป
ป
ป

คน

แยกกันอยู
อายุ

หมาย
ป

การรับราชการทหาร

รับราชการทหารแลว

ยังไมรับราชการทหาร

การอุปสมบท

อุปสมบทแลว

ยังไมอุปสมบท

บุคคลที่ติดตอไดในกรณีเรงดวน 1.
2.
หมายเลขโทรศัพทที่สะดวกในการติดตอ 1.

อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
ไดรับการยกเวนเพราะ

ความสัมพันธ
ความสัมพันธ
2.

หยา

-22. ประวัติการศึกษา (จากระดับมัธยมตนถึงระดับสูงสุด)
ระดับ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
การศึกษา

ระยะเวลาศึกษา
พ.ศ. ....ถึง....

เกรด
เฉลี่ย

3. การฝกอบรม, การวิจัย, การฝกงาน
หลักสูตร/เรื่อง

สถาบัน

ระยะเวลา

ประกาศนียบัตร

-34. ประวัติการทํางาน (ระบุการทํางานจากปจจุบันยอนหลังที่ผานมา กรณีขอมูลมีมากกวานี้ใหกรอก
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนาที่ 5)
อัตรา
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน/
วัน เดือน ป
ตําแหนง
ลักษณะงานที่ทํา
เงินเดือน
เบอรโทรศัพท
เริ่มตน - สิ้นสุด
สุดทาย

สาเหตุ
ที่ออก

ประโยชนตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ไดรับในหนวยงานสุดทาย

5. ประวัตอิ ื่นๆ
ไมเคยถูกไลออก/ปลดออกจากงาน
ถูกไลออก/ปลดออกจากงานเพราะ
ไมเคยตองโทษจําคุก
เคยตองโทษจําคุกฐาน

เปนเวลา

6. ความสามารถพิเศษ (ภาษาตางประเทศ, คอมพิวเตอรและอื่นๆ)

7. สุขภาพ
สุขภาพโดยทั่วไปของทาน

ดี

พอใช

ไมดี

มีโรคประจําตัว/ติดตอ/เรือ้ รัง
ภายในชวงระหวาง 6 เดือนที่ผานมาทานเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุหรือไม ระบุ
8. บุคคลทีอ่ างอิงหรือรับรองทานได (โดยไมใชบุคคลในครอบครัวและเพื่อน)
1. ชือ่ - นามสกุล
ความสัมพันธ
สถานที่ติดตอ
2. ชือ่ - นามสกุล
ความสัมพันธ
สถานที่ติดตอ

ไมมีโรคประจําตัว/ติดตอ/เรื้อรัง

-49. โปรดแสดงเหตุผลทีท่ านมีความเหมาะสมกับตําแหนงนี้

ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีร่ ะบุในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง ขาพเจายินยอมใหสถาบันฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

ลายมือชื่อ
(

)

วันที่

หมายเหตุ สถาบันจะเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานแนบใบสมัครงานของทาน ไว 1 ป นับแตวนั รับสมัคร

-54. ประวัติการทํางาน (เพิ่มเติม)
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน/
เบอรโทรศัพท

ตําแหนง

ลักษณะงานที่ทํา

วัน เดือน ป
เริ่มตน - สิ้นสุด

อัตรา
เงินเดือน
สุดทาย

สาเหตุ
ที่ออก

คําชี้แจงในการรับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาองคกรชุน (องคการมหาชน) หรือ พอช. ขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจงาน
ของ พอช.. และขอเรียนใหทราบวาการรับสมัครผูปฏิบัติงานนี้ เปนการคัดเลือก มิใชการสอบแขงขัน
ดังนั้น พอช. ขอสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผูสมัครตามวิธีการ ดังนี้
1. คัดเลือกเบื้องตนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ ดังนั้น เฉพาะผูที่ พอช. เชิญมาเทานั้นที่จะ
ไดรับการทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณ
2. ผูที่เขารับการทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณ จะไดรับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากปจจัยทุก
ดาน ไมเฉพาะแตคะแนนทดสอบขอเขียนอยางเดียว ประสบการณ บุคลิกภาพ และปจจัย
อื่นที่จะเปนผลดีแกงาน ของ พอช. จะไดนํามาประกอบการพิจารณาดวย
1. การกรอกใบสมัคร
• ผูสมัครตองกรอกใบสมัครใหถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏใน
ภายหลังวาเปนเท็จ แมเพียงบางสวนยอมสันนิษฐานไดวามีเจตนาไมสุจริตแตตน อาจถูก
ตัดสิทธิในการสมัคร และ / หรือถูกปลดออกจากงาน
• ติดรูปถายที่ใบสมัครใหเรียบรอย
• ลงลายมือชื่อกํากับในใบสมัคร
2. รูปถาย
•
•
•
•

ตองถายไวไมเกิน 1 ป
เปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือใสแวนตาสีดํา
ไมมีรอยประทับตรา
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จํานวน 1 รูป

3. เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครที่ตองนํามายื่นกับเจาหนาที่ในวันสมัครหรือสงทางไปรษณีย ไดแก
• สําเนาใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา
• สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ/ บัตรพนักงานองคการของรัฐ
• สําเนาทะเบียนบาน
• สําเนาสมุดประจําตัวทหารนอกประจําการ หรือหนังสือรับรองของอําเภอหรือเขตวาไดผาน
การตรวจเลือกเขารับราชการทหารมาแลว หรือหลักฐานที่แสดงวาไมตองเขารับราชการทหาร
• หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ
เอกสารทุกรายการ ผูสมัครตองเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับ
พรอมทั้งเรียงเอกสารตามลําดับขางตน
/ 4. การยื่นใบสมัคร...

4. การยื่นใบสมัคร
• ผูสมัครตองนําใบสมัครและเอกสารมายื่นดวยตนเอง หรือ จัดสงทางไปรษณีย วงเล็บมุม
ซอง “สมัครงาน” ภายในวัน เวลา ที่กําหนด
5. การคัดเลือกเบื้องตน
5.1 พอช. จะคัดเลือกผูสมัครเขารับการทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัคร เชน การศึกษา ประสบการณ อายุ ฯลฯ รวมทั้งความถูกตองครบถวนของเอกสาร เฉพาะ
ผูที่ พอช. ประกาศชื่อใหเขารับการทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณเทานั้น ที่จะเขารับการ
ทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณได
5.2 เอกสารที่ไมสมบูรณจะไมไดรับพิจารณา เชน
• ไมระบุตําแหนงในใบสมัคร เขียนตําแหนงผิด
• ไมลงชื่อผูสมัคร ไมติดรูปถาย หรือไมเปนไปตามที่กําหนด
• สําเนาวุฒิการศึกษาไมตรงกับขอกําหนดตามประกาศรับสมัคร ไมระบุวันเดือนปสําเร็จ
การศึกษา ชื่อ-นามสกุลไมตรงกันกับใบสมัคร ไมระบุเลขประจําตัวประชาชน
• บัตรประชาชนหมดอายุ
• เอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน ไมเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง ไมลงลายมือชื่อ
ฯลฯ
5.3 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเบื้องตน และกําหนดเวลาทดสอบ และหรือสัมภาษณ
พอช. จะติดประกาศที่บอรด ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เลขที่ 912
ถนนนวมินทร เขตบางกะป กรุงเทพฯ และทางเว็บไซดของสถาบัน www.codi.or.th
6. การทดสอบ
• ผูสมัครตองมารับการทดสอบ และหรือสอบสัมภาษณตามวัน เวลา ที่กําหนด หากไมมา
ตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
7. การประกาศผลการคัดเลือก
• พอช. จะประกาศผลการคัดเลือก หลังจากไดขอสรุปจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยติด
ประกาศที่บอรด ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เลขที่ 912 ถนนนวมินทร
เขตบางกะป กรุงเทพฯ และทางเว็บไซดของสถาบัน www.codi.or.th

สําเนาเอกสารหลักฐานดังกลาวทั้งหมด เมื่อสมัครแลว พอช. จะไมคืนให

