ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
__________________________________________________________

ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของ สสปท.
จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา
๒. เงื่อนไขการจ้าง
๒.๑ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
กับผู้สมัครแต่ละบุคคล โดยพิจราณาจากหลักเกณฑ์ สสปท. และที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๙๐ วันแรกของการปฏิบัติงาน
นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สสปท. กำหนด
และที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สสปท. และที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และคุณสมบัติทั่วไปตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุในราย
ละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๔. ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)

- ๒ ๕. การรับสมัคร (วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
๕.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. (วันและเวลาทำงานปกติของ สสปท.) ที่งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ๐-๒๔๔๘-๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๖
๕.๒ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS)
โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน (องค์การ
มหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (โดยวงเล็บมุมซอง
จดหมาย "สมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ") ทั้งนี้ สสปท.จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์
ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นสำคัญ
๕.๓ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่
hr@tosh.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง "สมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา" ภายในวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สสปท. จะถือเอาวันที่และเวลาในระบบ E-mail เป็นสำคัญ
๖. กำหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS)
หรือสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

๖.๓ สอบสัมภาษณ์

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

และตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
๖.๔ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

๖.๕ กำหนดการมารายงานตัว

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

- ๓ ๗. เอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบุตำแหน่งและสังกัดที่ประสงค์จะรับสมัคร
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tosh.or.th หรือแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒)
๗.๒ สำหรับข้อมูลในส่วนที่ ๒ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของใบสมัครนั้น
สามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบแทนได้
๗.๓ สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๗.๕ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์กรณี
วุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า ผู้สมัครต้องแนบวุฒิปริญญาตรีด้วย
๗.๖ หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีตำแหน่งที่ระบุ
ประสบการณ์ทำงาน
๗.๗ กรณีเป็นชายต้องยื่นสำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (แนบ สด.๘ หรือ
แบบ สด.๔๓)
๗.๘ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๗.๙ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า
กระดาษ ขนาด A4 และนำเสนอรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
๘. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบเอกสารตามข้อ ๗.๙
๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทาง www.tosh.or.th หาก
ผู้สมัครรายใดไม่มาเข้ารับการสอบตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้ารับการ
คัดเลือก
๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทาง www.tosh.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรานนท์ ปีติวรรณ)
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๒๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘:๕๑:๒๙ Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBFA-EQAOA-A2ADY-AOAA0

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(Job Specifcation)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
ประเภทสายงาน อานวยการ
จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

(๑) ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ขึ้ น ไป สำขำกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมปลอดภั ย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 14 ปี ในระดับปริญญำโท หรือ ไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ใน
ระดับปริญญำเอก
(3) มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
(4) มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรบริหำร กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ และหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย
(5) สำมำรถวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ให้คำปรึกษำ แนะนำ วำงแผน กำกับดูแล และบริหำรของงำน
สำนักให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
(6) มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ มีภำวะผู้นำ และกำรบริหำรจัดกำรทำงำน
เป็นทีม
(7) มีควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี

ลักษณะงาน

บริ ห ำรงำนในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ จัย และพั ฒ นำ เป็ น ต ำแหน่ ง ประเภทอ ำนวยกำร
โดยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร และกำกับดูแล เกี่ยวกับงำนของสำนักที่รับผิดชอบ ได้แก่
ส่วนวิจัยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ส่วนพัฒนำนวัตกรรมควำมปลอดภัย
และส่ ว นมำตรฐำนควำมปลอดภั ย เพื่อส่ งเสริมและพัฒ นำองค์ ควำมรู้ และเทคโนโลยีด้ ำนควำมปลอดภั ย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านวางแผน
(1) กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักให้สอดคล้องกับควำมคำดหวัง เป้ำหมำย และ
ควำมสำเร็จของงำนโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถำบัน เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน
(2) ร่วมกำหนดนโยบำย และแผนงำนระดับต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสำนัก พร้อมทั้งร่วม
วำงแผนปฏิบัติกำรกับหน่วยงำน

(3) กำหนดแผนบริหำรจัดกำร แผนงบประมำณ แผนงำนโครงกำร กำรบริหำรจัดกำร
กำรควบคุมภำยใน และกิจกรรมตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำนักพร้อมทั้ง
ติดตำมและรำยงำนผล
(4) กำหนดแผนงำนเพื่อสร้ำงแนวคิดหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้านการบริหาร
(1) ด ำเนิ น กำร และก ำกั บ ดู แ ล งำนกำรศึ ก ษำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กำรส่ ง เสริ ม ควำมปลอดภั ย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทั้งในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและด้ำนวิชำกำร ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
(2) พัฒนำและสนับสนุนกำรจัดทำมำตรฐำนและคู่มือเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(3) ดำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนกับองค์กร หรือหน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
(4) บริหำรโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(5) สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนแก่สถำนประกอบกิจกำร
(6) กำกับ ดูแล กำรให้บริกำรเทคนิควิชำกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลในสำนักที่กำกับดูแล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำง
เป็นธรรม
(2) ประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และ
บรรลุเป้ำหมำยของสถำบัน
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของสำนัก
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสำนัก
(2) กำกับ ดูแลกำรจัดทำแผนและงบประมำณ บริหำรโครงกำร กำรจัดหำปัจจัยที่จำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุภำรกิจ
และวัตถุประสงค์ของสำนัก
(3) อำนวยกำรในกำรบริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบัญชีและพัสดุ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่าย

ใบสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งที่สมัคร............................................................ วันที่เริ่มงาน.................................................................
เงินเดือนที่ต้องการ....................................................... เบอร์ติดต่อ.................................................................
๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ชื่อเล่น...........
วัน / เดือน / ปีเกิด...................................................... อายุ.............. ปี จังหวัดที่เกิด .................................
เชื้อชาติ............................... สัญชาติ............................. ศาสนา.............................. หมู่โลหิต.......................
ที่อยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่อได้)......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................................... โทรศัพท์มือถือ.................................... โทรสาร................................
หมายเลขบัตรประชาชน........................................................... วันหมดอายุ.........................................
สถานทางทหาร

ปลดประจำการ

จะถูกเรียกในปี..........................

ได้รับการยกเว้น, เหตุผลที่ได้รับการยกเว้น..............................................................
สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ชื่อคู่สมรส......................................................... อาชีพ............................................. จำนวนบุตร..................
ชื่อ-นามสกุล (บิดา).................................................. อายุ ................... ปี อาชีพ..............................................
ชื่อ-นามสกุล (มารดา).............................................. อายุ................... ปี อาชีพ...............................................
ประวัติสุขภาพ
- ในระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรงหรือไม่ เมื่อใด...........
.........................................................................................................................................................................
- โรคประจำตัว.............................................................................................................................................
กรณีฉุกเฉินติดต่อ........................................ ความสัมพันธ์........................... โทรศัพ ท์................................
ที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน................................................................................. โทรศัพท์................................

๒. ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
(กรณีผู้สมัครจัดทำ CV ของตนเอง ให้แนบ CV โดยไม่ต้องกรอกซ้ำในส่วนนี้)
๒.๑ การศึกษา (คุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด
ระยะเวลา
วุฒิการศึกษา
จาก(พ.ศ.) ถึง(พ.ศ.)
ต่ำกว่าปริญญาตรี

สาขา

เกรด
GPA

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๒.๒ ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ประเภทวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒.๓ ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน(เฉพาะที่สำคัญ)
ปี พ.ศ.
ชื่อหลักสูตร

เลขที่ใบอนุญาต

วันออกใบอนุญาต

ระยะเวลา

วันหมดอายุ

จัดโดย

๒.๔ ประวัติการทำงาน (จากปัจจุบันถึงเริ่มต้น ตามลำดับ)
ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่ตั้ง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)
ตำแหน่ง
๑.ชื่อที่ทำงาน....................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สุดท้าย
.........................................................................
ประเภทธุรกิจ..................................................
ที่ตั้ง....................................................................
เงินเดือน
สาเหตุการลาออก
..........................................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
...................................................
โทรศัพท์..........................................................
..................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่ตั้ง
๒.ชื่อที่ทำงาน....................................................
.........................................................................
ประเภทธุรกิจ..................................................
ที่ตั้ง....................................................................
..........................................................................
โทรศัพท์..........................................................

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)
เริ่มต้น
สิ้นสุด

ตำแหน่ง
เริ่มต้น
สุดท้าย

เงินเดือน

สาเหตุการลาออก

เริ่มต้น

สิ้นสุด

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

ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่ตั้ง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)
ตำแหน่ง
๓.ชื่อที่ทำงาน....................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สุดท้าย
.........................................................................
ประเภทธุรกิจ..................................................
ที่ตั้ง....................................................................
เงินเดือน
สาเหตุการลาออก
..........................................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
...................................................
โทรศัพท์..........................................................
..................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่ตั้ง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)
ตำแหน่ง
๔.ชื่อที่ทำงาน....................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สุดท้าย
.........................................................................
ประเภทธุรกิจ..................................................
ที่ตั้ง....................................................................
เงินเดือน
สาเหตุการลาออก
..........................................................................
เริ่มต้น
สิ้นสุด
...................................................
โทรศัพท์..........................................................
..................................................
๓. ความรู้ความสามารถพิเศษ
ภาษา
การพูด
ดีมาก ดี
พอใช้

การอ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้

การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่มีความรู้
โปรแกรมที่ใช้งานได้ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
- อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................

๔. บุคคลอ้างอิง
(ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยไม่เป็นญาติหรือเพื่อน )
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ทำงานปัจจุบันและ
ระบุความสัมพันธ์
โทรศัพท์

๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
๕.๑ คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ความเชี่ยวชาญในงาน หรือความสามารถพิเศษที่จะเกิดประโยชน์ในการ
ทำงานกับ สสปท.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๕.๒ ขอความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... ..................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกประการ หากปรากฏ
ภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริงตามที่ระบุไว้ ให้ถือเป็นเหตุตัด
สิทธิ์หรือบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดย สสปท. ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการ
คัดเลือกครั้งนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
วันที่...............................................................

แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว นตามที ่ ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศไว้ หากปรากฏภายหลังว่า
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดี
สละสิทธิ์ หรือให้สถาบันพิจารณาเลิกจ้าง และไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการเข้ารับการคัดเลือกบุ คคลเข้า
เป็นเจ้าหน้าที่ครั้งนี้
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (ให้ทำเครื่องหมาย √)
( ) มีสัญชาติไทย
( ) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
( ) สามารถทํางานให้แก่สถาบันฯ ได้เต็มเวลา
( ) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบันฯ
( ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ ความสามารถ
( ) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อ หน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
( ) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันฯ หรือกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของ สถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
( ) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศ
( ) ข้าพเจ้าฯยินยอมให้ สสปท. เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม
หรือประวัติ/ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าฯไปยังบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตามตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร
หมายเหตุ สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในวันที่ทํา
สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนอื่น หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ...................................................(ผู้สมัคร)
(..............................................................................)
................/ ................/ ................

