
 

 

ใบสมัครเข้ ารับการคัดเล้ อกเปน็ 

ผู อ านวยการสถาบนัคุ้ มครองเงินฝาก 

 

ติดรูป 
ขนาด 2 นิ้ว 

 
 
 

 
ข อมูลส่วนตัว 

 

 

ช  ่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ นามสกุลเดิม (ถ้ามี)........................................ 
ว  น เด อน ปีเกดิ.............................................. อายุ .................................ป ี
เช  ้อชาต ิ............................... ส  ญชาต ิ...................................... ศาสนา........................................  
บ ตรประชาชน/บ ตรประจ าต วข้าราชการ/บ ตรประจ าต วเจ้าหน้าที่ของร ฐเลขท ี่...............................................................  
ว  นหมดอาย.ุ.................................... สถานทีอ่อกบ ตร.......................................  
ทีอ่ยู่ปัจจ ุบ น.................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศ พท์ บ ้าน/ที่ท างาน................................... ม อถ อ................................. E-mail address………………………..…....... 

 
สถานะภาพทางสมรส โสด สมรส อ ่น ๆ โปรดระบุ ………………………..…....... 

 
บุคคลที่สามารถติดต ่อได ้กรณ ีเร่งด่วน ช  ่อ........................................................... ความส มพ  นธ ์..................................... 
ท่ีอยู่..................................................................................................................... โทรศ พท์............................................ 

 
 
 
 

ข อมูลครอบคร้ัว 
 

ช อ่้-้นามสกุ้ล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 

คู่สมรส      

บุตร      

บิดา      

มารดา      
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ประวัติการศ้ กษา 
 

ระดับการศ ้กษา ช อ่สถาบันการศ้ กษา วุ้ฒิการศ้ กษา สาขา ปีท้ี่จบ 

ระดับปริญญาตรี     

ระดับปริญญาโท     

ระดับปริญญาเอก     

อ้ ่นๆ     

ความสามารถทางภาษา 
 

ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดี พอใช  

ฟัง    

พูด    

อ่าน    

เขียน    

ประวัติการท างาน้(เรียงจากปัจจุบัน) 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา้(ปี้พ.ศ.) อ้ัตราเงินเด้ อน หน าที่ความรับผิดชอบ 
     

     

     

     

 
 
 

ผลงานส าคัญที่แสดงถ งความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผู อ านวยการสถาบันคุ มครองเงินฝาก 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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โปรดท าเคร ่องหมาย้✓ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน้และเพิ่มข อความลงในช่องว่างที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่าน้(ถ ามี) 

คุณสมบัติ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีส ญชาติไทย    
2. มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในว นที่คณะร ฐมนตรีมีมติแต่งต ้ง   
3. สามารถท างานให้แก่สถาบ นคุ้มครองเงินฝากได้เต็มเวลา   
4. ไม่เป็นหร อเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเม อง ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเม อง
หร อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเม อง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
ในว นที่คณะร ฐมนตรีมีมติแต่งต ้ง 
    ท ้งนี้ หากเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเม อง ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเม อง  
หร อหร อเจ้าหน้าที่พรรคการเม อง โปรดระบุว นที่พ้นจากต าแหน่งด งกล่าว
...............................................................................................  

  

5. ไม่เป็นผู้ถ อหุ้นในสถาบ นการเงินเกินกว่าร้อยละห้าในว นที่คณะร ฐมนตรีมีมติแต่งต ้ง 
    ท ้งนี้ ในว นที่ย ่นใบสม คร ท่านเป็นผู้ถ อหุ้นในสถาบ นการเงินเกินกว่าร้อยละห้าหร อไม่ 
โปรดระบุ 
................................................................................................  

  

6. ไม่เป็นหร อเคยเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หร อมีต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในสถาบ นการเงิน  
เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในว นที่คณะร ฐมนตรีมีมติแต่งต ้ง 
    ท ้งนี้ หากเคยเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หร อมีต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในสถาบ นการเงิน  
โปรดระบุว นที่พ้นจากต าแหน่งด งกล่าว  
...............................................................................................  

  

7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หร อให้ออกจากราชการ หน่วยงานของร ฐ ร ฐวิสาหกิจ
หร อสถาบ นการเงิน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หร อประพฤติช ่วอย่างร้ายแรง 

  

8. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหร บความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหร อความผิดลหุโทษ 

  

9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหร อเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
10. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหร อคนเสม อนไร้ความสามารถ   
11. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีในด้านเศรษฐกิจ การเงิน  
การบริหารการลงทุนและทร พย์สิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย หร อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวก บการเงิน ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ก บงานในต าแหน่งได้  

  

 

 

 

 

 

 



-4- 
 

 

คุณสมบัติ้ (ต่อ) ใช่ ไม่ใช่ 
12. มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ด งนี้  

12.1 ในกรณีที่เป็นหร อเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ระด บบริหารต้นหร อต าแหน่งวิชาการระด บทรงคุณวุฒิ และมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งน ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หร อ 

12.2 ในกรณีที่เป็นหร อเคยเป็นผู้บริหารร ฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ ่นของร ฐ องค์กร
ระหว่างประเทศ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสองระด บถ ดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หร อ 

12.3 ในกรณีท่ีเป็นหร อเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
สองระด บถ ดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน ้น 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และองค์กรต้องมีรายได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หร อมี
สินทร พย์ ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง 

  

 

ข้าพเจ้าขอร บรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบ ติเป็นไปตามคุณสมบ ติที่ระบุในประกาศร บสม ครบุคคลเพ ่อค ดเล อกผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบ นคุ้มครองเงินฝาก รวมท ้งได้ย ่นเอกสารและข้อมูลประกอบการสม ครที่ถูกต้องและเป็นจริง     
ทุกประการ หากปรากฏภายหล งว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบ ติหร อมีคุณสมบ ติไม่ครบถ้วน หร อข้อความที่แจ้งด งกล่าวไม่เป็น
ความจริง ไม่ครบถ้วน หร อไม่ถูกต้องตามที่ได้ร บรองไว้  ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิและให้ถ อเป็นเหตุบอกเลิกส ญญาจ้างได้      
โดยข้าพเจ้าจะเรียกร้องสิทธิหร อค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ท ้งสิ้น 
 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้สมัคร  

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

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


