ใบสมัครงาน
ตําแหนง
กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
1. รายละเอียดสวนบุคคล
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ)
วัน เดือน ปเกิด

ติดรูปถาย
(ขนาด 2 นิ้ว)

ชื่อสกุล
อายุ

ป เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได)
รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

ที่อยูตามทะเบียนบาน
สถานที่ทํางาน
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่
วันออกบัตร
วันหมดอายุ

เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน

2. รายละเอียดครอบครัว
ชื่อ – ชื่อสกุล บิดา
สถานที่ทํางาน

อาชีพ
รหัสไปรษณีย

มารดา
สถานที่ทํางาน

อาชีพ

โสด

สถานภาพสมรส
ชื่อ – ชื่อสกุล คูสมรส
สถานที่ทํางาน
จํานวนบุตร

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
สมรส
หยา

โทรศัพท
หมาย

รหัสไปรษณีย
คน เพศหญิง

โทรศัพท
คน

เพศชาย

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

อายุ

อาชีพ

-23. สุขภาพปจจุบัน
สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
กรณีมีโรคประจําตัว โปรดระบุ
4. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน/ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี 1
2
ปริญญาโท 1
2
ปริญญาเอก 1
2

5. ประวัติการทํางาน
ระหวางป (พ.ศ.)

ชื่อองคกร

ตําแหนงสุดทาย

เงินเดือนสุดทาย

6. ประวัติการสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย
ทานเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม
เคย
ไมเคย
หากเคยโปรดระบุรายละเอียด

รายไดองคกร/ป เหตุผลที่ลาออก

- 37. ผลงาน / ประสบการณในการปฏิบัตงิ าน
1) องคกรที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหนาที่ความรับผิดชอบ

2) องคกรที่ปฏิบัติงาน (ตางประเทศ) และหนาที่ความรับผิดชอบ

8. การฝกอบรม / ดูงานที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดํารงตําแหนง
ที่

สถาบัน / ประเทศ

หลักสูตร

9. ความสามารถทางภาษา
ความสามารถทางภาษา

10.ความสามารถพิเศษ

ฟง

ระยะเวลา (ป เดือน)

(ระบุ พอใช ดี ดีมาก)
พูด
อาน

เขียน

-411.ความคิดเห็นของผูสมัคร
1) มูลเหตุจูงใจที่ทา นสนใจรวมงานกับบริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

2) คุณสมบัติของทานที่คิดวาเหมาะสมกับตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพยจํากัด

3) ความคิดเห็นอืน่ ๆ

12. ขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) สามารถทํางานใหแก ธพส.ไดเต็มเวลา
3) อายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร
4) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอ
การกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป
7) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น
9) ไมเปนผูดาํ รงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
10) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่
11) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบ ริหาร หรือผูมี
อํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล ซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสีย
เกี่ยวของกับกิจการของ ธพส. เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลดังกลาวโดย
การมอบหมายของ ธพส. และ
12) ไมเปนกรรมการในคณะกรรมการ ธพส.ในวันยื่นใบสมัคร เวนแตเปนผูบริหารซึ่งเปนกรรมการ
โดยตําแหนง

-5-

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ หาก
ปรากฏภายหลังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมเปนความจริงตามที่ได
รับรองไว ขาพเจายินดีสละสิทธิ์หรือใหถือเปนเหตุทจี่ ะบอกเลิกสัญญาจางได และขาพเจาไมเรียกรอง
สิทธิใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้

ลงชื่อ

ผูสมัคร
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

เอกสารการรับสมัครงาน จํานวน 6 ชุด (ลงนามรับรองสําเนาเอกสารถูกตองทุกหนา)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สําเนาทะเบียนบาน
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 6 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
ใบรับรองแพทย ไมเกิน 1 เดือน
สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตามนัยขอ 4.1.1 ในขณะที่ดํารงตําแหนง โดยมีหนังสือรับรอง

คุณสมบัติจากหนวยงานตนสังกัด
ประวัติของผูสมัคร หากมีเพิม่ เติมควรมีความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษพิมพ A4 (ถามี)
เอกสารขอเขียนของผูสมัครที่แสดงวิสัยทัศน แนวคิดทางดานการบริหารจัดการ และการพัฒนา ธพส.
เปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษพิมพ A4

