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                                                     ใบสมัคร 
                                                     ตําแหนง   
                                ผูจัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 

เงินเดือนที่ตองการ................................... 

1. รายละเอียดสวนบุคคล 

ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.................................................ชื่อสกุล................................................................. 
       ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ)........................................................................................................................... 
วัน เดือน ป เกิด..........................................อายุ.............ป..........เดือน เชื้อชาติ.................  สัญชาติ................. 
ศาสนา.................  น้ําหนัก.................  สวนสูง.................  กรุปเลือด.................   
ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได).................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
โทร....................................................มือถือ..................................................... 
กรณีฉุกเฉินติดตอ.........................................................ความสัมพันธ.............................................................. 
โทร....................................................มือถือ..................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที.่........................................................................... 
ออกใหที่..................................................วันออกบัตร..................................วันหมดอายุ.................................. 
2. รายละเอียดครอบครัว 

ชื่อ-ชื่อสกุล บิดา.................................................อายุ..........ป  อาชีพ.....................................สัญชาติ............... 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
โทร....................................................มือถือ..................................................... 

ชื่อ-ชื่อสกุล มารดา............................................ อายุ..........ป  อาชีพ.....................................สัญชาติ............... 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
โทร....................................................มือถือ..................................................... 

สถานภาพสมรส  �  โสด          �  สมรส           �  หยา           �  หมาย                 จํานวนบุตร..................คน  
ชื่อ-ชื่อสกุล คูสมรส............................................ อายุ..........ป  อาชีพ.....................................สัญชาติ............... 

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 
โทร....................................................มือถือ..................................................... 

 
 

ติดรูปถาย 

(ขนาด 2 นิ้ว) 
ใบสมัครเลขที.่................. 

วันที่................................ 
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3. สุขภาพปจจุบัน 
�  สุขภาพสมบูรณแข็งแรง         �  กรณีมีโรคประจําตัว  โปรดระบุ ............................................................. 
.................................................................................................................................................................         

 
4. รายละเอียดการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 

จาก ถึง 
ปริญญาตรี      

     
ปริญญาโท      

     
ปริญญาเอก      

     
อื่นๆ      

     
      
 
5. ประวัติการทํางาน 

ระยะเวลาที่ทํา ชื่อองคกร ประเภท
ธุรกิจ 

ตําแหนงสุดทาย เงินเดือน
สุดทาย 

สาเหตุที่
ลาออก จาก ถึง 
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6. รายละเอียดการฝกอบรม 

หลักสูตร ระยะเวลาที่อบรม สถาบัน/ประเทศ 
จาก ถึง 

    

    

    

 
7. ผลงาน/ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงาน 
1) ผลงาน/ประสบการณในการปฏิบัติงานในประเทศและหนาที่ความรับผิดชอบ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

2) ผลงาน/ประสบการณในการปฏิบัติงานในตางประเทศและหนาที่ความรับผิดชอบ (กรณีเคยปฏิบัติงานประจําใน
ตางประเทศ) 

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

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

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

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

8. ความสามารถทางภาษา (โปรดระบุ  พอใช  ดี  ดีมาก) 
ภาษา ฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาอังกฤษ     
ภาษาอื่นๆ     
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9. อ่ืนๆ 
1) ทานเคยถูกใหออกจากงานเนื่องจากความประพฤติหรืองานไมเปนที่พอใจของนายจางหรือไม 
�  ไมเคย         �  เคย  โปรดระบุ ................................................................................................................ 

2) ทานเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม 
�  ไมเคย         �  เคย  โปรดระบุ ................................................................................................................ 

3) ทานมีขอบกพรองหรืออุปสรรคเก่ียวกับรางกาย โรคเรื้อรัง หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือไม 
�  ไมมี         �  มี  โปรดระบุ ................................................................................................................ 

 
10. บุคคลท่ีใหการรับรองทานได 

ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง สถานที่ทํางาน ที่อยู/โทรศัพท ความสัมพันธ 
     
     
     
  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดที่ระบุและแจงไวในใบสมัครนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ และให
ถือเสมือนเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง รวมทั้งไดย่ืนเอกสารและขอมูลประกอบการสมัครที่แทจริงและถูกตอง และ
ยินยอมใหบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยเผยแพรใบสมัคร เอกสารและขอมูลประกอบการสมัคร  ตลอดจน
ขอมูลของขาพเจาแกบุคคลอื่นได  เพ่ือการสรรหาคัดเลือกและเพ่ือตรวจสอบ รวมทั้งยินยอมใหบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอาศัยทําลายใบสมัครและเอกสารประกอบนี้ไดตามที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยเห็นสมควร  
และหากปรากฏตอมาภายหลังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือขอมูลไมถูกตอง หรือไม
เปนความจริงตามที่ไดแจงและรับรองไว ขาพเจาตกลงและยินยอมสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และจะไมมีสิทธ์ิ
เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................ผูสมัคร 

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

                วันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 
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ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง 

เพื่อประกอบการสมัครเพื่อคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูจัดการ 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

 
ลําดับ คุณสมบัต ิ

1 มีสัญชาติไทย 
2 มีอายุไมตํ่ากวา  40  ปบริบูรณ และไมเกิน 58 ปบริบูรณ ในวันย่ืนใบสมัคร 
3 ไมเปนกรรมการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย ในวันยื่นใบสมัคร 
4 สามารถทํางานใหแกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยไดเต็มเวลา 
5 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
6 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
7 ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม  เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือพนระยะเวลา
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป 

8 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผดิปกติ
หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

9 ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

10 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
11 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 
12 ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงต้ัง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือ

ผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมี
ประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย เวนแตการเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

13 ไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับกรรมการหรือผูบริหารของธนาคาร
พาณิชย  บริษัทเงินทุน  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย
เสนอขายประชาชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการ เงิน  พ .ศ.  2551 หรือ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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ลําดับ คุณสมบัต ิ
14 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมมีโรคติดตอที่เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของตนเองและ

ของบุคคลอื่นหรือเปนโรคที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคมซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 

15 วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง  

16 มีความรูและวิสัยทัศนดานการเงินการธนาคารหรือเศรษฐกิจเปนอยางดี 
17 มีประสบการณในการบริหารจัดการดานการเงินการธนาคารหรือเศรษฐกิจไมนอยกวา 15 ป 
18 เคยอยูในตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกรโดยตองมีตําแหนงไมตํ่ากวาระดับรองผูบริหาร

สูงสุดหรือผูชวยผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้นๆ  โดยองคกรดังกลาวตองมีสินทรัพยไมต่ํากวา 
2,000 ลานบาท  หรือเคยเปนผูบริหารสวนราชการไมตํ่ากวาระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทา   

19 มีมนุษยสัมพันธ  มีลักษณะผูนํา  และสามารถติดตอประสานงานไดเปนอยางดี 
20 มีความสามารถติดตอประสานงานในระดับสากลได 

 
 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

                                        ลงชื่อ.......................................................ผูสมัคร 

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

       วันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 
 

 
 
 
 


