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 ใบสมัคร

        บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก

บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

1. รายละเอียดสวนบุคคล

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว _______________________________ นามสกุล _______________________________________

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ) __________________________________________________________________________________

วันเดือนป เกิด ______________________________________ อายุ ______ ป

สัญชาติ ____________ เช้ือชาติ _____________ ศาสนา ________________

ที่อยูปจุบัน(ที่สามารถติดตอได) __________________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

ที่อยูตามทะเบียนบาน _______________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

สถานท่ีทํางาน ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ____________________วันออกบัตร ___________________วันหมดอายุ ___________________

2. รายละเอียดครอบครัว

ช่ือ-สกุล บิดา __________________________________________________________ มีชีวิต ถึงแกกรรม

ที่อยู ________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

ช่ือ-สกุล มารดา ________________________________________________________ มีชีวิต ถึงแกกรรม

ที่อยู ________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

สถานภาพสมรส โสด สมรส หยา หมาย

ช่ือ-สกุล คูสมรส   _______________________________________________________

สถานท่ีทํางาน   ________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ รหัสไปรษณีย   _________________ โทรศัพท ___________________

จํานวนบุตร เพศชาย ___________ คน เพศหญิง __________ คน

ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ

1.

2.

3.

4.

5.
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3. สุขภาพปจจุบัน

สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง

มีโรคประจําตัว (โปรดระบุ) __________________________________________________________________________

4. รายละเอียดการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน/ประเทศ ปที่สําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี 1.

2.

ปริญญาโท 1.

2.

ปริญญาเอก 1.

2.

5. ประวัติการทํางาน

ระหวางป (พ.ศ.) ช่ือองคกรและตําแหนงสุดทาย หนาที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนสุดทาย รายไดองคกร/ป เหตุผลที่ออก

6. ประวัติการสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย

ทานเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม

ไมเคย

เคย โปรดระบุรายละเอียด ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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7. ผลงาน/ประสบการณในการปฏิบัติงาน

1) องคกรที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหนาที่ความรับผิดชอบ

2) องคกรที่ปฏิบัติงาน (ตางประเทศ) และหนาที่ความรับผิดชอบ

8. การฝกอบรม/ดูงานท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการดํารงตําแหนง

ลําดับ หลักสูตร สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา (ป เดือน)

9. ความสามารถทางภาษา

ภาษา ฟง พูด อาน เขียน

10. ความสามารถพิเศษ
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11. ความคิดเห็นของผูสมัคร

1) มูลเหตุจูงใจท่ีทานสนใจการดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

2) คุณสมบัติของทานที่คิดวาเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

3) ความคิดเห็นอื่นๆ



ใช ไมใช

             (                )

คุณสมบัติ/ลักษณะตองหาม

ลงช่ือ _____________________________________ ผูสมัคร

วันที่  _______ เดือน ______________ พ.ศ. ___________

ขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใหใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ

ผูสมัครดวย

             

หากปรากฏภายหล

และใหถือเปนเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจางได โดยขาพเจาจะเรียกรองสิทธิหรือคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
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12. ผูสมัครโปรดทําเคร่ืองหมาย       ลงในชอง           ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด

1) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอช่ือเพ่ือทรงแตงต้ัง

2) เปนคนไรความสามารถ หรือ คนเสมือนไรความสามารถ

3) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

4) เคยได

ลหุโทษ

รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

5) เปนพน

6) เปนหร

ักงานหรือลูกจางธนาคารแหงประเทศไทย

ือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหน่ึงปในวันที่คณะรัฐมนตรีมี

มติเสนอช่ือเพ่ือทรงแตงต้ัง

7)  เปนห

ไมนอยก

รือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลว

วาหน่ึงปในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอช่ือเพ่ือทรงแตงต้ัง

8) เปนกร

ตําแหนงเ

9) เปนกร

รมการหรือดํารงตําแหนงใดในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เวนแตเปนการดํารง

น่ืองจากมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ

รมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในนิติบุคคลซึ่งมีผลประโยชน      

ไดเสียเก่ี

คูสัญญาท

แหงประ

 มีกฎหมา

10) เปนค

ยวของกับกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ดังเชน (ก) นิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญาทางธุรกิจ หรือกําลังเปน

างธุรกิจกับธนาคารแหงประเทศไทยอันมีลักษณะกอใหเกิดประโยชนขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ของธนาคาร        

เทศไทย (ข) นิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับและตรวจสอบของ ธปท. เวนแตเปนการดํารงตําแหนงเน่ืองจาก                

ยบัญญัติไวโดยเฉพาะ

ูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการของธนาคารแหงประเทศไทยอันมีลักษณะกอใหเกิดประโยชน

11) หากไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกใหเปนบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการธนาคารแหง

ประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแตงต้ัง ขาพเจาจะดําเนินการใหตนเองไมมีลักษณะตองหามตาม      ขอ 

5) ขอ 8) และขอ 9) (ข)  กอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงแตงต้ัง

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่แจงไวในใบสมัครน้ี และ/หรือเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ถูกตองและเปนจริงทุกประการ           

ังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมเปนความจริงตามที่ไดรับรองไว ขาพเจายินดีสละสิทธิ์             
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13. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

มี ไมมี

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

ขอใหทานโปรดจัดเตรียมเอกสารตามขอ 13.1 - ขอ 13.7 จํานวน 1 ชุด โดยผูสมัครตองลงนามรับรองเอกสารทุกหนาและจัดเอกสารใสซอง

แยกเปน 2 ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามขอ 13.1 - ขอ 13.6 จํานวน 1 ซอง และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศนตามขอ 

13.7 จํานวน 1 ซอง และหากพ้ืนที่ในการกรอกใบสมัครไมเพียงพอหรือทานเห็นวาขอมูลใดจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของ

คณะกรรมการคัดเลือก สามารถพิมพเพ่ิมเติมและสงมาพรอมกับใบสมัครได

รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)

เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการธนาคารแหงประเทศไทย และวิสัยทัศนดานเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ

และเศรษฐกิจการเงินของโลก นโยบายการเงิน นโยบายการกํากับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเก่ียวกับระบบ

การชําระเงิน เปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษพิมพ (A4) ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

หนังสือรับรองจากองคกรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพ่ือแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามนัยขอ 4.3.2 ในประกาศ             

 รับสมัคร (สําหรับผูสมัครจากภาคเอกชน)

รายละเอียดเอกสาร

ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน
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