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ติดรูปถาย 

(ขนาด 2 นิ้ว) 

      
ใบสมัครเขารับการคัดสรร 

เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
ใบสมัครเลขที่..................  (สําหรับเจาหนาที่กรอก) 
วัน............เดือน..........................พ.ศ................. 
 

1.  รายละเอียดสวนบุคคล 
ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ........................................  ช่ือสกุล............................................. 
  ภาษาอังกฤษ  (ตัวพิมพ)................................................................................................. 
 

หมายเลขประจําตัวประชาชน       

ออกให ณ อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................. 
วันออกบัตร....................................................วันหมดอายุ...................................................... 
 

วัน เดือน ปเกิด.......... ...............................อายุ.................ป................เดือน  ในวันยืน่ใบสมัคร 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติ...................................ศาสนา.................................... 
 

เกิดบานเลขที่..............ตรอก/ซอย.............................หมูที่.........ถนน.........……………………... 
ตําบล.........…………….……...อําเภอ.........……………………...จังหวัด.........……………………... 
รหัสไปรษณีย........................... 
 

ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่.............ตรอก/ซอย........................หมูที่.......ถนน.........………………... 
ตําบล.........…………….……...อําเภอ.........……………………...จังหวัด.........……………………... 
รหัสไปรษณีย...........................  โทรศัพท............................................................................... 
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สถานที่ทีส่ามารถติดตอไดสะดวก..............................................................……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
รหัสไปรษณีย...............................................  โทรศพัท...........................................................   
โทรศัพทเคลือ่นที่...............................................  โทรสาร.......................................................   
E-Mail address…………………………………………………………………………..………………… 

      

     อาชีพปจจุบัน  ตาํแหนง......................................................................................................... 
       หนวยงาน / บริษัท / องคกร.................................................................................................. 
     รายไดขององคกร (Turn Over)..................................................ลานบาท/ป 

     สถานที่ตั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................  โทรสาร......................................................   
     (ในกรณทีี่ผูสมัครบริหารองคกรหลายแหงใหจัดทําเอกสารประกอบเพิ่มเติม) 
 
2.  รายละเอียดครอบครัว 

ช่ือ – ช่ือสกุล  บิดา..................................................   ปจจุบนั           มีชีวิต          ไมมีชีวิต 
สัญชาติ...........................  เช้ือชาติ...........................  ศาสนา............................ 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  มารดา.............................................. ปจจุบนั           มีชีวิต          ไมมีชีวิต 
สัญชาติ...........................  เช้ือชาติ...........................  ศาสนา............................ 

 

สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  แยกกันอยู  หมาย 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล  คูสมรส........................................................................................................... 
เช้ือชาติ.............................สัญชาติ.............................ศาสนา............................. 
วัน เดือน ปเกิด..........................อายุ.................ป................เดือน   

 

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

3.  สุขภาพปจจุบัน 
       สุขภาพอนามัยสมบูรณ 
       กรณีมีโรคประจําตัว  โปรดระบุ.................................................................................... 
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4.  รายละเอียดการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ 
4.1  ประวัติการศึกษา   
 

ระดับ 
การศึกษา 

ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ประเทศ 

 
ป.ตรี 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
1. ....................... 
 
2. ....................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
1. .................... 
 
2. .................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
ป.โท 

 
1. ............... 
 
2. ............... 
 

3. ...............  

 
1. ....................... 
 
2. ....................... 
 
3. ....................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 
 
3. ............... 

 
1. .................... 
 
2. .................... 
 
3. .................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 
 
3. ............... 

 
ป.เอก 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
1. ....................... 
 
2. ....................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
1. .................... 
 
2. .................... 

 
1. ............... 
 
2. ............... 

 
4.2  การอบรมที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

ช่ือหลักสูตร สถาบัน ระยะเวลาการอบรม 
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5.  ประวัตกิารทํางานการเปนผูบริหารองคกรของภาครฐัหรือภาคเอกชนที่มีขนาดเทียบเทา          

องคกรของภาครัฐ  หรอืเปนนักวิชาการหรือนักวิจัย  (ระบปุ พ.ศ. และหนวยงาน) 
(1)  หนวยงาน / บริษัท / องคกร........................................................................................... 
          ลักษณะงานขององคกร.................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

       ทีต่ั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
       .................................................................................................................................. 
       โทรศัพท...................................................  รายไดองคกร/ป.............................. ลานบาท   
       ตาํแหนง.......................................................................................................................   
       ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงตั้งแต.........................ถึง.......................  รวม.......ป.........เดือน 
(2)  หนวยงาน / บริษัท / องคกร........................................................................................... 
          ลักษณะงานขององคกร.................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

       ทีต่ั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
       .................................................................................................................................. 
       โทรศัพท...................................................  รายไดองคกร/ป.............................. ลานบาท   
       ตาํแหนง.......................................................................................................................   
(3)  หนวยงาน / บริษัท / องคกร........................................................................................... 
          ลักษณะงานขององคกร.................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

       ทีต่ั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
       .................................................................................................................................. 
       โทรศัพท...................................................  รายไดองคกร/ป.............................. ลานบาท   
       ตาํแหนง.......................................................................................................................   
(4)  หนวยงาน / บริษัท / องคกร........................................................................................... 
          ลักษณะงานขององคกร.................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

       ทีต่ั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
       .................................................................................................................................. 
       โทรศัพท...................................................  รายไดองคกร/ป.............................. ลานบาท   
       ตาํแหนง.......................................................................................................................   
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6.  ทานเคยถูกสอบสวนหรืออยูหวางการสอบสวนความผิดทางวินัยหรือไม 

        ไมเคย         
    เคย   

หากเคย  โปรดระบุปที่ถูกสอบสวน  และผลการพิจารณา...................................................... 

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

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

     .......................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... 
 
7.  ประสบการณการเปนกรรมการองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน 

(1)  หนวยงาน..................................................................................................................... 
       ตาํแหนง...................................................................................................................... 
       ระยะเวลาตั้งแต.................................ถึง.............................  รวม.............ป.............เดือน 
(2)  หนวยงาน..................................................................................................................... 
       ตาํแหนง...................................................................................................................... 
       ระยะเวลาตั้งแต.................................ถึง.............................  รวม.............ป.............เดือน 
(3)  หนวยงาน..................................................................................................................... 
       ตาํแหนง...................................................................................................................... 
       ระยะเวลาตั้งแต.................................ถึง.............................  รวม.............ป.............เดือน 
(4)  หนวยงาน..................................................................................................................... 
       ตาํแหนง...................................................................................................................... 
       ระยะเวลาตั้งแต.................................ถึง.............................  รวม.............ป.............เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 
8.  ความเชี่ยวชาญพิเศษ   

(โปรดระบดุานที่ทานมคีวามเชี่ยวชาญ โดยหากมีมากกวา 1 ดาน ใหเรียงลําดับจากดานที่มี                   

ความเชี่ยวชาญมากที่สุดไปดานที่มีความเชี่ยวชาญนอยที่สุด) 
 

 ดานความเชีย่วชาญ เนนทาง ลําดับความ

เช่ียวชาญ 

 1. เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง    
 2. การบริหารจัดการและบรหิารธุรกิจ   
 3. การปกครอง การเมือง   
 4. การแพทยและสาธารณสขุ   
 5. กฎหมาย   
 6. กลยุทธ การวางแผนพัฒนา   
 7. เกษตร   
 8. คมนาคมและการสื่อสาร   
 9. ความมั่นคง   
 10. ทรัพยากรธรรมชาติล่ิงแวดลอม   
 11. บัญชี   
 12. พลังงาน   
 13. พาณิชยและบริการ   
 14.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 15. วิศวกรรม   
 16. สังคม   
 17. สถาปตยกรรม   
 18. อุตสาหกรรม   
 19. อ่ืนๆ (ระบุ) 
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9.  ประสบการณการทํางาน/ผลงานที่เกี่ยวของที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐานใหเห็นวา            

เปนผูที่มีทักษะ ผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูความ

เขาใจ มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  

รวมถึงมูลเหตุจูงใจที่ทานสนใจเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจและคุณสมบัติที่คิดวาเหมาะสม

กับการดํารงตําแหนงดงักลาว  รวมทั้งความคิดเห็นอื่นๆ (ถามี) 
.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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10.  ผลงานที่ไดรับยกยอง 
 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับ

การยกยองในระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผลงาน หนวยงานที่มอบ 

    

    

    

    

 
11.  การรับรองคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาตไิทย 
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(3) สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาตรหีรือเทียบเทา  จากสถานศกึษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
(4) เปนผูมีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความเขาใจ  มคีวาม

เช่ียวชาญหรือมีประสบการณที่เหมาะสมกับภารกิจและความรับผดิชอบของการเปนกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงมีความรูความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในสาขาวิชาชีพ 
(5) มีประสบการณไมนอยกวา 3 ปในการเปนกรรมการหรือผูบริหารองคกรของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนทีม่ีขนาดเทียบเทาองคกรของภาครัฐ  หรือเปนนักวิชาการหรือนักวิจัย 
(6) ไมเปนบคุคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบคุคลลมละลายทุจริต 
(7) ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดย คาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ด

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเปนบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(9) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดนิเพราะร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(10) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(11) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตาํแหนงกรรมการตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 
(12) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(13) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงานเพราะทุจริตตอหนาที ่
(14) ไมเปนผูมีประวัติมัวหมองในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

/(13)  ไมเคย... 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความในใบสมัครนี้เปนความจรงิ  ครบถวน  และถูกตองทกุประการ            

หากปรากฏภายหลังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัตไิมครบถวนตามทีไ่ดรับรองไว  หรือ           

มีขอความเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงซึ่งควรบอกใหแจง  ขาพเจายินดีสละสิทธิจ์ากการขึ้นบญัชี

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และไมเรียกรองสิทธิใดๆ ในการดาํเนินการคัดสรรครั้งนี้  และยอมรบั          

ในผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยถือวาเปนที่สิน้สุด 
และไมติดใจฟองรองหรือดําเนินคดใีดๆ ทั้งสิ้น  และหากขาพเจาไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการอื่น/

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ขาพเจายินยอมใหใชหรือเปดเผยประวัติของ

ขาพเจาแกผูทีเ่ก่ียวของ 

 
 
 
     ลงช่ือ....................................ผูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ 
                                                  (...................................) 
                                     วันที่.......เดือน...............พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




