
ใบสมัครงาน 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1. รายละเอียดส่วนบุคคล 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ........................................ชือ่สกุล....................................................................... 

     ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์)............................................................................................................................ 

วัน เดือน ปีเกิด .....................อายุ  ….........ปี   เชื้อชาติ................. สัญชาติ................  ศาสนา..................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................  

 (ที่สามารถติดต่อได้)   รหัสไปรษณีย์............................   โทรศัพท์.............................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ........................................................................................................... ....................... 

รหัสไปรษณีย.์....................................  โทรศัพท.์...................................................... 

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เลขท่ี................................................. 

                                                                                วันที่ออก............................................ 

เลขประจำตัวประชาชน..........................................................  วันหมดอาย.ุ............................................. 

2. รายละเอียดครอบครัว 

ชื่อ – สกุล          บิดา................................................................................................................................ 

                       มารดา............................................................................................................................. 

สถานที่ทำงาน     บิดา.................................................................................................................................  

   (ปัจจุบัน)        มารดา............................................................................................................................. 

สถานภาพสมรส                 โสด             สมรส           หย่า           หม้าย 

ชื่อ – สกุล          คู่สมรส...........................................................................................................................  

สถานที่ทำงาน     ................................................................................................................... ...................... 

                      ……............................... รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท.์...................................... 

จำนวนบุตร         เพศชาย................................... คน     เพศหญิง................................... คน            

           

 

ติดรูปถ่าย 

(ขนาด 2 นิ้ว) 
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3. สุขภาพปัจจุบัน 

       สุขภาพอนามัยสมบูรณ์  ...........................................................................................................  

       กรณีมีโรคประจำตัว  โปรดระบุ ...............................................................................................  

4. รายละเอียดการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาตรี   1. 
                2. 

   
   

ปริญญาโท   1. 
                2. 

   
   

ปริญญาเอก  1. 
                2. 

   
   

5. ประวัติการทำงาน 
ระหว่างปี 
(พ.ศ.) 

ชื่อองค์กร 
ตำแหน่ง
สุดท้าย 

เงินเดือน
สุดท้าย 

รายได้
องค์กร/ปี 

เหตุผลที่
ลาออก 

      
      
      
      
ท่านเคยถูกสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัยหรือไม่      ไม่เคย    เคย 
หากเคย  โปรดระบุปีที่ถูกสอบสวน และผลการพิจารณา 
 
 
 
 
6. ผลงาน/ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
1) องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
2) องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ต่างประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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7. การฝึกอบรม/ดูงาน 
ที ่ หลักสูตร สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา (ปี เดือน) 

    
    
    
    
    
8. ความสามารถทางภาษา  

ความสามารถทางภาษา 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

(ระบุ พอใช้ ดี ดีมาก) 
          
          
          
          
9. ความสามารถพิเศษ  
 

 

 

 

10 ความคิดเห็นของผู้สมัคร 

1) มูลเหตุจูงใจที่ท่านสนใจร่วมงานกับ  

 

 

 

2) คุณสมบัติของท่านที่คิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

 

 

 

3) ความคิดเห็นอื่น ๆ 
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11. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
        1)     มีสัญชาติไทย 
        2)     สามารถทำงานให้แกอ่งค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เต็มเวลา 
        3)     มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
        4)     ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
        5)     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
        6)     ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด         
                    ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
        7)     ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย 
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
        ๘)     ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนที่แสวงหากำไร 
        ๙)     ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        ๑๐)   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

        ๑๑)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

        ๑๒)   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที ่

        ๑๓)   ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมี
ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ  เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติ
บุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายขององค์การ 

             
                      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้อง                 
ทุกประการ หากบิดเบือนจากความจริง ให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และหากมีความเสียหาย
ใดอันเกิดจากการบิดเบือนดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยถือว่าเป็นที่สุด 
 
                                                       ลงชื่อ ..................................................................... ผู้สมัคร                                   

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

                                                      วันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ.................... 
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เอกสารการสมัครงาน จัดทำจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดพร้อมสำเนาอีก 5 ชุดโดยให้รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) 
 1. ใบสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา       
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

และหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจ 
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  7. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไว้ไม่เกิน 60 วันนับถึงวันสมัคร)           

     8. เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหาร การพัฒนาและการกำหนดบทบาทขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำทางด้าน
พฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโดยสรุปมีความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ (ขนาด A4) จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) 
     9. ประวัติของผู้สมัคร เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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บัญชีเอกสารรายการ 
ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ที่  รายการเอกสาร / หลักฐาน จำนวนหน้า 
1 ใบสมัคร  
2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  
3 สำเนาทะเบียนบ้าน  
4 สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ  
5 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)  
6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ออกให้ไว้ไม่เกิน 

60 วันนับถึงวนัสมัคร)  (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
 

7 ข้อมูลการสอบสวนทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนหรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย (ถ้าม)ี   
8 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะ 

8.1 หนังสือรับรอง  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องมีอายุงานไม่
ต่ำกว่า 10 ปี และต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่
มียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ต่อปี หรือบริหารบุคลากรภายในองค์กรไม่น้อย
กว่า 100 คนข้ึนไป โดยอยู่ในตำแหน่งในระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ให้  
แสดงบการเงินและโครงสร้างผังบริหารองค์กรในขณะที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีเอกสาร
ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง ดังนี้ 
 - โครงสร้างองค์กร (Organize Chart)  
 - งบการเงิน หรือ 
 - รายงานประจำปี (ANNUAL REPORT) 
8.2 หนังสือรับรอง   กรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่ง
หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 หรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำ
กว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
8.3 หนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้อง
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 
8.4 หนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือพนักงานองค์การมหาชน 
ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์การมหาชนนั้น โดยมี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 
8.5 หนังสือรับรอง  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดใน
สถานศึกษานั้น โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 
8.6 หนังสือรับรอง  ในกรณีองค์กรของรัฐประเภทอ่ืน  

 

9 ประวัติของผู้สมัคร (หากมีเพ่ิมเติม)   
10 เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และวิสัยทัศน์ เป็นภาษาไทย

ไมเ่กิน 5 หน้า กระดาษ A4  
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 ทั้งนี้  จัดทำจำนวน ๖ ชุด   (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)   โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองในเอกสารทุกหน้า และจัด
เอกสารใส่ซองแยกเป็น 2 ซอง คือ  
    1. ซองเอกสารหลักฐานการสมัคร และ 
    2. ซองเอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ 
 
 

 ลงชื่อ.................................................................    ลงชื่อ............................................................... 
      (............................................................)           (............................................................) 
            (ผู้สมัคร)                                 (ผู้ตรวจสอบเอกสาร) 

                  ............/................/................เวลา.................น. 


