
 
 ใบสมัครงาน ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน)                                                                                        หนา้  1 จาง 5 

 
 
 

 
 

ใบสมัครงาน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 

 

ต าแหน่งที่สมัคร....................................................................................เลขที่ต าแหน่ง.........................................................  

ส านัง / ฝ่าย / หน่วย ...........................................................................สังงัด....................................................................... 

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ.....................................................บาท         เงินเดือนที่คาดหวัง............................................บาท 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย  (นาย / นาง / นางสาว).................................................................................................. 

      ภาษาอังงฤษ  (Mr. / Mrs. / Miss.) ..………………….………………………………………………………………. 
สัญชาติ ............................................เชื้อชาติ....................................  ศาสนา .......................................................... 

2.  เกิดวันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ....................    อายุ ...............ป ี...............เดือน.............วัน 
สถานที่เงิด  ............................................................................................................................. ...................................  
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่ ....................................................................................หมูโ่ลหิต............................... 

3.  ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้สะดวงที่สุด  (งรุณางรองรายละเอียดให้ชัดเจน)  

 บ้านเลขท่ี ......................  หมู่ที่ ..........  หมู่บ้าน ....................................................................................................... 
 ตรอง / ซอย ...................................... ถนน ............................................ ต าบล / แขวง ......................................... 
 อ าเภอ / เขต ...................................... จังหวัด ........................................ รหสัไปรษณีย์ ..... .................................... 
 โทรศัพท์ ............................................. มือถือ .......................................... โทรสาร .................................................. 
   E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.   บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (งรณีฉุงเฉิน)  
 ชื่อ – นามสงุล  .................................................................... โทรศัพท์ ..................................................................... 
   E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  สถานภาพการสมรส     □ โสด      □ สมรส      □ หย่า 
       ชื่อ – นามสกุล ของคู่สมรส (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

 สัญชาติ .....................เชื้อชาติ................... ศาสนา ...........................อาชีพ.............................................................. 
 ต าแหน่ง ............................................สถานที่ท างาน....................................................โทรศัพท์............................... 
  มีบุตรจ านวน...........................คน 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไม่เงิน 6 เดือน) 



 
 ใบสมัครงาน ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน)                                                                                        หนา้  2 จาง 5 

6.     สุขภาพ  □   สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

               □   มีโรคประจ าตัว โปรดระบุ.................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 2    ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
7.   อาชีพปัจจุบัน 

□ รับราชงาร 

□ พนังงานรัฐวิสาหงิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

□ ท างานภาคเองชน 

□ ประงอบอาชีพส่วนตัว 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุโดยชัดเจน)....................................................................................................................... 
 
8.     ประสบการณ์ท างาน (โปรดเรียงล าดับจางปีปัจจุบัน) 
 

ล าดับ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลา 

    
    
    
    

 
9.  ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ สถานศึกษา ปี พ.ศ. –  
ปี พ.ศ. 

ชื่อวุฒิ / 
สาขาวิชาเอก 

คะแนน
เฉลี่ย 

หากได้รับทุน 
โปรดระบ ุ

ปริญญาเอง    
 

  

ปริญญาโท    
 

  

ปริญญาตรี    
 

  

 

 



 
 ใบสมัครงาน ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน)                                                                                        หนา้  3 จาง 5 

10. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
 

ล าดับ หลักสูตร ประเทศ ระยะเวลา หากได้รับทุนโปรดระบ ุ

     

     

     

     

     
 
11.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษา  
 

ภาษา ระดับความรู้ความสามารถ 
 เขียน อ่าน พูด 

 □ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

 □ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

 □ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 

□ ดีมาง 

□ ดี 

□ พอใช้ 
 
12.    ความรู้ความสามารถพิเศษ  

.................................................................................. .............................................................................................................  

................................................................................................................ ...............................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................ ...............................................................................  

................................................................................................................ ............................................................................. ..   
                                         (ถ้าเนื้อที่ไม่พอ สามารถแยงท าเองสารเพ่ิมเติมได้) 



 
 ใบสมัครงาน ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน)                                                                                        หนา้  4 จาง 5 

13.  รายช่ือบุคคลอ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ) 
 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ 

   

   

   
 
14.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร ได้แง ่(โปรดท าเครื่องหมาย ) 
  ประวัติย่อ (Resume) 

 หลังฐานงารศึงษา  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ส าเนาเองสารหลังฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43)  
 ส าเนา  ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสงุล  (ถ้ามี)  
 หนังสือรับรองงารท างานและอัตราเงินเดือนล่าสุด  
 หลังฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบงารณ์ในงารท างาน และประสบงารณ์ด้านงารบริหารจัดงาร

ตามท่ีง าหนดในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ถ้ามี) 
 ผลงาน/โครงงารส าคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบงารณ์และความส าเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อต าแหน่งงานที่สมัคร  
 

หมายเหตุ: ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ใบสมัครงาน ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน)                                                                                        หนา้  5 จาง 5 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้   ในใบสมัครนี้ถูงต้องและเป็นความจริงทุงประงาร และขอรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติองค์งารมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
หมวด 3 (ข้อ 15) ตามข้อบังคับคณะงรรมงารส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ ว่าด้วยงารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 

 
1) มีสัญชาติไทย      ใช่      ไม่ใช่ 
2) มีอายุไม่ต่ างว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เงินหงสิบปีบริบูรณ์      ใช่      ไม่ใช่ 
3) สามารถท างานให้แง่ส านังงานได้เต็มเวลา      ใช่      ไม่ใช่ 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     ใช่      ไม่ใช่ 

5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุงโดยค าพิพางษาถึงที่สุดให้จ าคุง เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้งระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     ใช่      ไม่ใช่ 

6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางงารเมือง สมาชิงสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
งรรมงารหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบงารบริหารพรรคงารเมือง ที่ปรึงษา
พรรคงารเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคงารเมือง 

     ใช่      ไม่ใช่ 

7) ไม่เคยถูงไล่ออง ปลดออง หรือให้อองจางราชงาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหงิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่างระท างารทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชงาร 

     ใช่      ไม่ใช่ 

8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหงิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์งารมหาชนอื่น      ใช่      ไม่ใช่ 
9) ไม่เป็นข้าราชงารซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนังงานหรือลูงจ้างของส่วน

ราชงาร รัฐวิสาหงิจ องค์งรปงครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์งารมหาชนอ่ืน เว้นแต่ เป็นงรณีตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์งารมหาชน พ.ศ. 2542 

     ใช่      ไม่ใช่ 

10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในงิจงารที่งระท างับส านังงานหรือในงิจงารที่เป็นงารแข่งขัน
งับงิจงารของส านังงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

     ใช่      ไม่ใช่ 

 
ในงารนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์ (องค์งารมหาชน) ตรวจสอบข้อมูลและ

คุณสมบัติของข้าพเจ้า จางบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เงี่ยวข้อง หางปรางฏภายหลังว่าข้อความดังงล่าว รวมทั้งเองสาร
และหลังฐานต่างๆ ไม่ถูงต้องและไม่เป็นความจริงเมื่อใดให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติทันที โดยไม่ติดใจเรียงร้อง
ค่าเสียหายไม่ว่างรณีใดๆ 

ข้าพเจ้ายอมรับว่าผลงารตัดสินของคณะงรรมงารสรรหาผู้ปฏิบัติงานของส านังงานส่งเสริมเศรษฐงิจสร้างสรรค์
(องค์งารมหาชน) ถือเป็นที่สุด 

                        ผู้สมัคร ....................................................................... 
                      (...............................................................) 

                  วันที่........... เดอืน......................... พ.ศ. .............. 


