คํคําาอธิ
อธิบบายแบบคํ
ายแบบคําาขอความร
ขอความรววมมื
มมือออาสาสมั
อาสาสมัคครญี
รญี่ป่ปุนุนJJOOCCVV
THAILAND INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY: (TICA)
REQUEST FORM FOR SERVICE OF VOLUNTEER
On behalf of :

หนววยงานที
_____________หน
ยงานที่ข่ขออรัรับบอาสาสมั
อาสาสมัคครร_________________

(Name of Requesting Organization)

__________________________________________________
__________________________________________________

To:

_______________องค
องคกการ
าร JJIICCAA_________________________

(Name of Volunteer Supply Agency)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Field of work in which volunteer (s) will be engaged.
_____________สาขาการปฏิ
สาขาการปฏิบบัตัติงิงานของอาสาสมั
านของอาสาสมัคครที
รที่ต่ตอองการ
งการ________________
_____________________________________________________________
Level of Academic or Trade qualifications required.
_____________ระดั
ระดับบการศึ
การศึกกษาของอาสาสมั
ษาของอาสาสมัคครที
รทีต่ ต่ อองการ
งการ___________________
_____________________________________________________________
Experience required.
_____________ประสบการณ
ประสบการณขของอาสาสมั
องอาสาสมัคครที
รที่ต่ตอ อ งการ
งการ____________________
_____________________________________________________________
Additional skills or qualifications which would be useful.
___ทัทักกษะหรื
ษะหรืออคุคุณณสมบั
สมบัตตอิ อิ ื่นื่น ๆๆ ของอาสาสมั
ของอาสาสมัคครที
รทีจ่ จ่ ะเป
ะเปนนประโยชน
ประโยชนตตออการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงาน
าน__
_____________________________________________________________
Approximate date at which assignment should start.
(The standard term of volunteer assignment is 2 years)
__ระยะเวลาการปฏิ
ระยะเวลาการปฏิบบัตัติงิงานของอาสาสมั
านของอาสาสมัคครที
รที่ต่ตอองการ
งการ ซึซึ่ง่งโดยปกติ
โดยปกติจจะไม
ะไมเเกิกินน 22 ปป_____
Total number of volunteer requested.
_จํจําานวนอาสาสมั
นวนอาสาสมัคครที
รที่ต่ตอองการ
งการ ((ในทางปฏิ
ราย_
ในทางปฏิบบัตัตหิ หิ นึนึ่ง่งหน
หนววยงานจะขออาสาสมั
ยงานจะขออาสาสมัคครได
รได__11 ราย
Approximate age limits and sex. ((ตตอองก
งการเพศอะไรและอายุ
ารเพศอะไรและอายุเเททาาไรของอาสาสมั
ไรของอาสาสมัคครร))
Age _______________
Male
Female
Either
Post title of volunteer’s position.
______________ชืชื่อ่อ//ตํตําาแหน
แหนงงของอาสาสมั
ของอาสาสมัคครร___________________________
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9.

10.

11.

12.

13.

Background information, activities, and aims of program/project/division in
which the volunteer will work.
_____________________________________________________________
ขออมูมูลลพืพื้น้นฐานเกี
______ข
ฐานเกี่ย่ยวกั
วกับบกิกิจจกรรมและจุ
กรรมและจุดดประสงค
ประสงคขของแผนงาน
องแผนงาน//โครงการทึ
โครงการทึ่ _่ _____
______อาสาสมั
อาสาสมัคครจะไปร
รจะไปรววมปฏิ
มปฏิบบัตัติงิงาน
าน_________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
How will volunteers contribute to furthering the goals of program/project/
division?
_____________________________________________________________
____อาสาสมั
อาสาสมัคครจะเข
รจะเขาาไปมี
ไปมีสสววนร
นรววมในการปฏิ
มในการปฏิบบัตัตงิ งิ าน
าน เพื
เพื่อ่อให
ใหบบรรลุ
รรลุเเปปาาหมาย
หมาย_______
____ของแผนงาน
ของแผนงาน//โครงการหรื
โครงการหรืออตตออหน
หนววยงานในระดั
ยงานในระดับบกรม
กรม//ฝฝาายอย
ยอยาางไร
งไร___________
_____________________________________________________________
Specific job description and responsibilities of the volunteer.
(Please includes the subjects of technical fields in which the volunteer
will be engaged; what will be the volunteer’s responsibility for money,
equipment).
_____________________________________________________________
____ให
ใหรระบุ
ะบุรรายละเอี
ายละเอียยดของงานและความรั
ดของงานและความรับบผิผิดดชอบของอาสาสมั
ชอบของอาสาสมัคครร____________
ร ะบุหหัวัวขขออของงานด
ของงานดาานวิ
นวิชชาการที
าการที่อ่อาสาสมั
าสาสมัคครจะรั
รจะรับบผิผิดดชอบในเรื
ชอบในเรื่อ่องง________
____((ใใหหระบุ
____ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวกั
วกับบเงิเงินนหรื
หรืออเครื
เครื่อ่องมื
งมืออหรื
หรืออไม
ไม______((ถถาามีมี))))_________________________
Place(s) of work Number of volunteer(s) Name(s) and title(s) of
supervising officer
____________
__________________ _______________________
____________
__________________ _______________________
____________
__________________ _______________________
____________
__________________ _______________________
Name post title, training and qualifications of person(s) (if any) assigned to
work with the volunteer(s) as counterpart(s).
_____________________________________________________________
______รายละเอี
รายละเอียยดตํ
ดตําาแหน
แหนงงและคุ
และคุณณสม
สมบับัตติขิของผู
องผูร ร ววมงานฝ
มงานฝาายไทย
ยไทย______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

When the volunteers leaves, who will take over his/her duties?
___ระบุ
ระบุผผูรูรับับผิผิดดชอบงา
ชอบงานต
นตออจากอาสาสมั
จากอาสาสมัคครร เมื
เมื่อ่ออาสาสมั
อาสาสมัคครสิ
รสิ้น้นสุสุดดการปฏิ
การปฏิบบตั ตั ิงิงาน
าน____
_____________________________________________________________
Describe the facilities and equipment available for use on the assignment.
_ระบุ
ระบุสสิ่งิ่งอํอําานวยความสะดวกเครื
นวยความสะดวกเครื่อ่องมื
งมืออ//อุอุปปกรณ
กรณสสําําหรั
หรับบอาสาสมั
อาสาสมัคครใ
รใชชใในการปฏิ
นการปฏิบบัตัติงิงาน
าน__
_____________________________________________________________
Accommodations, what type of accommodation are available?
__________ประเภทของที
ประเภทของที่พ่พักักทีทีห่ ห่ นนววยงานจะจั
ยงานจะจัดดให
ใหออาสาสมั
าสาสมัคครร________________
_____________________________________________________________
What transport is necessary for satisfactory performance of the volunteer’s
job?
มียยานพาหนะที
_________มี
านพาหนะที่จ่จําําเป
เปนนเพื
เพือ่ อ่ สนั
สนับบสนุ
สนุนนการเดิ
การเดินนทางในการปฏิ
ทางในการปฏิบบัตัตงิ งิ าน
าน_______
_________ของอาสาสมัครหรือไม_____________________________________
If individual transport is required, how will it be provided?
กรณีททอี่ อี่ าสาสมั
____กรณี
าสาสมัคครมี
รมีคความจํ
วามจําาเป
เปนนตตอองใช
งใชยยานพาหนะในการปฏิ
านพาหนะในการปฏิบบัตัติงิงาน
าน__________
____เป
เปนนครั
ครั้ง้งครา
คราวว หน
หนววยงานจะจั
ยงานจะจัดดหาให
หาใหออยยาางไร
งไร___________________________
_____________________________________________________________
Contact person
- Name
__________________________________________________
- Position __________________________________________________
- Telephone number ____________________________________________
- Fax number__________________________________________________
- Email address ________________________________________________
For the Thailand International
Development Cooperation Agency

For the Request Authority
((หน
หนววยงานที
ยงานที่ข่ขอรั
อรับบอาสาสมั
อาสาสมัคครร))

Signed…ลงลงนามและประทั
นามและประทับบตรา
ตรา……..

Signed…ลงลงนามและประทั
นามและประทับบตรา
ตรา……..

Position……………………………

Position……………………………

Date………………………………..

Date………………………………..

((สํสําานันักกงานความร
งานความรววมมื
มมืออเพื
เพื่อ่อการพั
การพัฒฒนา
นา
ระหว
างประเทศ
)
ระหวางประเทศ)
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