
                                                
ใบสมัครเขารับการคัดเลอืก 

เพื่อดํารงตําแหนง กรรมการผูอํานวยการใหญ  

บรษิัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

วันที่ ............. เดอืน ............................. พ.ศ.......................... 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) ................................................................................................ 

                       (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................... 

2. ศาสนา .............................. สัญชาติ .............................. เช้ือชาติ ..................................... 

3. เกดิเมื่อวันที่ ................. เดอืน ......................... พ.ศ. .............. อายุ ........ ป ........... เดอืน 

4. ที่อยูตามทะเบยีนบาน  

    เลขที่ ................................ หมูบาน / อาคาร .................................. เลขที่หอง .................. 

    หมูที่ ................. ซอย ................................................. ถนน ............................................. 

    แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ .............................จังหวัด ..................... 

    รหัสไปรษณยี ........................................ 

5. ที่อยูปจจุบัน 

    เลขที่ .................................... หมูบาน / อาคาร .................................. เลขที่หอง .............. 

    หมูที่ ................. ซอย ....................................................... ถนน ....................................... 

    แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ .............................จังหวัด ...................... 

    รหัสไปรษณยี ............................ โทรศัพท ................................... โทรสาร ....................... 

    โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................ E-mail address…………………………………......... 

6. สถานที่ทํางาน 

    สถาบัน/องคกร/หนวยราชการ/รัฐวสิาหกิจ ......................................................................... 

    เลขที่ .............................. หมูบาน / อาคาร ............................ เลขที่หอง .......................... 

    หมูที่ ................. ซอย ....................................................... ถนน ....................................... 

    แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ .............................จังหวัด ...................... 

    รหัสไปรษณยี ............................ โทรศัพท ................................... โทรสาร ....................... 

ลงช่ือ ............................................................................ (ผูสมัคร) 
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7. สถานที่ที่สามารถตดิตอไดสะดวก 

 ที่อยูตามทะเบยีนบาน   ที่อยูปจจุบัน  สถานที่ทํางาน   ที่อื่น ดังนี้ 

    เลขที่ ...................... หมูบาน / อาคาร .................................. เลขที่หอง ............................ 

    หมูที่ ................. ซอย ............................................. ถนน ................................................. 

    แขวง/ตําบล ............................................ เขต/อําเภอ .............................จังหวัด ............... 

    รหัสไปรษณยี ............................... โทรศัพท ............................... โทรสาร ........................ 

   โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................ E-mail address…………………........……………….. 

8. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่   � ����  �����  ��  �    

    ออกเมื่อ ............................  

    ออกใหโดย เขต /อําเภอ.........................จังหวัด .................... วันหมดอายุ ........................   

    บัตรขาราชการ /พนักงานองคกรของรัฐ เลขที่ ................................................................... 

    ออกใหโดย .........................ออกเมื่อ ............................... วันหมดอายุ ............................. 

9. สถานภาพ     โสด     สมรส     หยา     แยกกันอยู     หมาย 

    ช่ือคูสมรส   ...................................................................................................................... 

    จํานวนบุตร ...............................คน  ชาย ........................... คน หญงิ ..........................คน  

10. ประวัตกิารศกึษา  (เรยีงจากวุฒกิารศึกษาระดับสูงสุด) 

      10.1 ช่ือวุฒกิารศกึษา....................................................................................................        

              สถาบัน ................................................................................................................. 

              คณะ ............................................. สาขาวิชา ....................................................... 

              ปที่สําเร็จการศึกษา................................................................................................ 

      10.๒ ช่ือวุฒกิารศกึษา....................................................................................................        

              สถาบัน ................................................................................................................. 

              คณะ ............................................. สาขาวิชา ....................................................... 

              ปที่สําเร็จการศึกษา................................................................................................ 

      10.๓ ช่ือวุฒกิารศกึษา....................................................................................................        

              สถาบัน ................................................................................................................. 

              คณะ ............................................. สาขาวิชา ....................................................... 

              ปที่สําเร็จการศึกษา................................................................................................ 

 

ลงช่ือ ............................................................................ (ผูสมัคร) 



-3- 

      10.๔ ช่ือวุฒกิารศกึษา....................................................................................................        

              สถาบัน ................................................................................................................. 

              คณะ ............................................. สาขาวิชา ....................................................... 

              ปที่สําเร็จการศึกษา................................................................................................ 

11.  ประวัตกิารฝกอบรม/ดูงานที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดํารงตําแหนงที่สมัคร 

ช่ือหลักสูตร หนวยงาน/สถาบันที่จัดอบรมหรอืเดนิทางไปดูงาน 

  

  

  

  

  
          

12. ประวัตกิารทํางาน (เรยีงลําดับจากตําแหนงปจจุบัน-อดตี) 

      12.1 ตําแหนงปจจุบัน ................................................................................................... 

              เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................ถงึวันที่  ..................................................... 

              รวม .................. ป.............. เดือน   อัตราเงนิเดอืน ...................................... บาท  

              รายไดอื่น (เชน เงนิประจําตําแหนง)................................................................ บาท     

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร ....................................................................................... 

              เลขที่ ..................... อาคาร............................ ซอย ............................................... 

              ถนน ...........................................    แขวง/ตําบล .................................................. 

              เขต/อําเภอ ........................................... ..จังหวัด .................................................. 

              รหัสไปรษณยี .................... โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................................ (ผูสมัคร) 
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      12.2 ตําแหนง ............................................................................................................... 

              เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................ถงึวันที่  ..................................................... 

              รวม .................. ป.............. เดือน   อัตราเงนิเดอืน ...................................... บาท  

              รายไดอื่น (เชน เงนิประจําตําแหนง)................................................................ บาท     

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร ....................................................................................... 

              เลขที่ ..................... อาคาร............................ ซอย ............................................... 

              ถนน ...........................................    แขวง/ตําบล .................................................. 

              เขต/อําเภอ ........................................... ..จังหวัด .................................................. 

              รหัสไปรษณยี .................... โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................ 

      12.3 ตําแหนง ............................................................................................................... 

              เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................ถงึวันที่  ..................................................... 

              รวม .................. ป.............. เดือน   อัตราเงนิเดอืน ...................................... บาท  

              รายไดอื่น (เชน เงนิประจําตําแหนง)................................................................ บาท     

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร ....................................................................................... 

              เลขที่ ..................... อาคาร............................ ซอย ............................................... 

              ถนน ...........................................    แขวง/ตําบล .................................................. 

              เขต/อําเภอ ........................................... ..จังหวัด .................................................. 

              รหัสไปรษณยี .................... โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................ 

      12.4 ตําแหนง ............................................................................................................... 

              เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................ถงึวันที่  ..................................................... 

              รวม .................. ป.............. เดือน   อัตราเงนิเดอืน ...................................... บาท  

              รายไดอื่น (เชน เงนิประจําตําแหนง)................................................................ บาท     

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร ....................................................................................... 

              เลขที่ ..................... อาคาร............................ ซอย ............................................... 

              ถนน ...........................................    แขวง/ตําบล .................................................. 

              เขต/อําเภอ ........................................... ..จังหวัด .................................................. 

              รหัสไปรษณยี .................... โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................................ (ผูสมัคร) 
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13. ผลงาน/โครงการสําคัญในความรับผิดชอบ  หรอืความสําเร็จที่ภาคภูมใิจในอดีต โดยสังเขป (พรอม

สงเอกสารแนบประกอบ) 

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

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

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

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

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

14. รายช่ือบุคคลอางองิ 

      14.1 ช่ือ – นามสกุล .........................................อาชีพ / ตําแหนง................................................. 

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร .................................................................................................... 

              สถานที่/เบอรโทรศัพทที่ตดิตอได........................................................................................  

      14.2 ช่ือ – นามสกุล .........................................อาชีพ / ตําแหนง................................................. 

              หนวยงาน/บรษิัท/องคกร .................................................................................................... 

              สถานที่/เบอรโทรศัพทที่ตดิตอได........................................................................................  

15. การเปนกรรมการองคกรตาง ๆ 

      15.1 ...........................................................................................................................................   

      15.2 ...........................................................................................................................................   

      15.3 ...........................................................................................................................................   

      15.4 ...........................................................................................................................................   

      15.5 ...........................................................................................................................................   

16. เคยตองหาในคด/ีเคยถูกสอบสวนทางวินัย ................................................................................... 

      ฐาน .............................................................................................................................................. 

      ไดรับโทษ ..............................................................เมื่อ.................................................................   

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................................ (ผูสมัคร) 
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๑๗. การรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร 

  

       ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ รวมทั้งใบรับรองคุณสมบัตขิองตนเองที่แนบมา

พรอมนี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของใบสมัครนี้ ตลอดจนเอกสารและขอมูลที่ขาพเจาไดยื่นไวประกอบการ

สมัครทั้งปวงถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ      

บรษิัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ผูอํานวยการใหญ บริษัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ที่ไดประกาศไวทุกประการ หากปรากฏวา

ไมเปนความจริงหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองตรงกับความจริง หรือปกปดขอความจริงอันควรแจงให

ทราบ หรือขาพเจาขาดคุณสมบัติตามที่ไดรับรองไว ขาพเจาใหถือวาการยื่นใบสมัครนี้เปนอันสิ้นสุดลง 

และหากขาพเจาไดรับการคัดเลือกแลวใหถือเปนเหตุยกเลิกการคัดเลือก หรือเปนเหตุที่จะบอกเลิก

สัญญาจางไดและถือวาการกระทําขางตนเปนความผิดในคดีอาญาแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงาน 

เจาหนาที่ และยอมใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้  หาก บริษัท วิทยุการบินแหง

ประเทศไทย จํากัด ไดรับความเสียหายใด ๆ จากการแจงความเท็จจากขาพเจา ขาพเจายินยอมชดใช

เงินใหแก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เต็มจํานวน โดยขาพเจายอมรับในผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดย

ถอืวาเปนที่สิ้นสุด 

        ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหง

ประเทศไทย จํากัด ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายหมายแพงและพาณิ ชย 

พระราชบัญญัตคิุณสมบัตมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไข

เพิ่มเติม ขอบังคับของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบยีบปฏบิัตทิี่เกี่ยวของในการเปนผูบรหิารสูงสุดของรัฐวสิาหกจิทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ...........................................................................(ผูสมัคร) 

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

     วันที่ยื่นใบสมัคร ............/.........../............ 
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