
 

(ผู้สมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาเท่าน้ัน ) 

    

      
 
ล ำดับที่..............................   
         
 

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) 
ใบสมัครเพื่อเข้ำรับกำรสรรหำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่ิน  

พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
___________________ 

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาจึงขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหา ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลประวัติของผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อ 

 
๑. ชื่อตัว.............................................................................. ชื่อสกุล................................................................ 
๒. เกิดวันที่....................เดือน..............................พ.ศ. .............  อายุ......................ปี .............เดือน .......วัน 
 หมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก............................................................................. ....................... 
๓. บ้านเลขที่ ................................หมู่...........................................ถนน........................................................... 
 ตรอก/ซอย.......................................... .................ต าบล/แขวง................................................................... 
 อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................โทรศัพท์......................................  
 โทรสาร ....................................... อีเมล์...............................................โทรศัพท์มือถือ.............................. 
 ที่อยู่ที่ประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการสรรหาใช้ในการติดต่อ 
     บ้านเลขท่ี ................................หมู่............. ..............................ถนน........................................................... 
 ตรอก/ซอย...........................................................ต าบล/แขวง................................................................... 
 อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.... .................................. 
๔. เชื้อชาติ....................................... ...สัญชาติ....................................ศาสนา........ ......................................... 
๕. การศึกษา  
 ๑.)  ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................  
  วุฒิการศึกษา……………………..…..........................................………………………………………………………. 

 
 
 

รูปถ่ำย  

 

เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก 

เอกสำรฉบับนี้คณะอนุกรรมกำรสรรหำ จะเก็บเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำ 



 

๒ 

 ๒.)  ชื่อสถานศึกษา............................................ .......................................................................................  
  วุฒิการศึกษา……………………..………………………..........................................…………………………………. 
  ๓.)  ชื่อสถานศึกษา................................................................. ..................................................................  
  วุฒิการศึกษา……………………..…………………………………….…..........................................………………… 
๖. ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................... ............................................ 

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

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

...................................................................................................... ................................................................  
๗. อาชีพ (หำกมีรำยละเอียดมำกให้ใช้เอกสำรแนบ) 
 ๑) อาชีพปัจจุบัน........................................................................................... ............................... 
 ๒) ต าแหน่ง ........................................................... .................................................................... 
 ๓) องค์กร ................................................................................................. .................................. 
 มีประสบการณ์ที่คณะอนุกรรมการสรรหาควรพิจารณาเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการบริหาร

การเงินภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือการบริหารองค์กร ดังนี้ 

  เคยรับราชการ และเป็นผู้เคยด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

รองอธิบดีขึ้นไป โดยเคยด ารงต าแหน่ง..................................................... .......................................................... 

สังกัด....................................................... ระหว่าง........................................ถึ ง................................................. 

มีผลงานดังนี้.................................................................................................. ..................................................... 

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

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

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

(โปรดแนบเอกสารทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหา) 

 ท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงาน

เอกชน และเป็นผู้เคยด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

หรือเทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าวขึ้นไป หรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการบริหาร

การเงินหรือด้านการบริหารจัดการที่ดินภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีผลงานปรากฏเด่นชัด  

โดยเคยด ารงต าแหน่ง........................................................ระหวา่ง..............................ถึง.................................. 

ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................  

วัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงาน คือ........................................................................ ........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นหน่วยงานประเภท        รัฐวิสาหกิจ                 หน่วยงานอื่นของรัฐ         

                                   สถาบันการเงิน             หน่วยงานเอกชน 



 

๓ 

เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ต่อปี................................................................................... ........................................... 

มีผลงานดังนี้....................................................................................................................................................... 

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

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

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

(โปรดแนบเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้อง และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหา) 

๘. ประวัติการท างาน (หำกมีรำยละเอียดมำกให้ใช้เอกสำรแนบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๔ 

ส่วนที่ ๒ 
ผลงำนที่ส ำคัญ แนวคิด และวิสัยทัศน์ 

 
๙. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือผลงานส าคัญที่ปรากฏต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ

บริหารองค์กร (หำกมีรำยละเอียดมำกให้ใช้เอกสำรแนบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

๕ 

๑๐.  สรุปแนวคิด/วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ในหัวข้อ“แนวทำงกำรบริหำรองค์กรในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรที่ดินให้แก่เกษตรกรอย่ำงไรให้มี
ประสิทธิภำพ” (โดยฉบับสมบูรณ์ให้มีควำมยำวไม่เกิน ๔ หน้ำกระดำษ A4 ใช้ตัวพิมพ์ (Font) TH 
Sarabun PSK/New ขนำด ๑๖ พอยท์ โดยแนบมำพร้อมใบสมัคร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๖ 

๑๑. พร้อมกันนี้ได้แนบ  
   ๑. รูปถ่าย ๑.๕ นิว้ – ๒ นิว้ จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน) 
   ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๔. ส าเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 

          ๕. ส าเนาเอกสารแสดงถึงประวัติการท างาน 
 ๖. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ใน หัวข้อ “แนวทำงกำรบริหำรองค์กรในกำรแก้ไขปัญหำกำร

จัดกำรที่ดินให้แก่ เกษตรกรอย่ำงไรให้ มีประสิทธิภำพ ”  ให้มีความยาวไม่ เกิน  
๔ หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวพิมพ์ (Font) TH Sarabun PSK/New ขนาด ๑๖ พอยท์ 

๗. ส า เน าเอกสาร อ่ืนๆ  ที่ ผู้ สมั ครเห็ น ว่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการพิ จารณ าของ
คณะอนุกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 

 (***** ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสำรให้ครบถ้วนพร้อมกับใบสมัคร และเอกสำรดังกล่ำวที่ยื่นต่อ
คณะอนุกรรมกำรสรรหำ ผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อของตนเองและรับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่น) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ โดยยอมรับผล 

การพิจารณาสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหา และได้อ่านประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 

การสรรหาผู้อ านวยการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน อย่างละเอียดและเข้าใจดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอ

รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๗ ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ บจธ. ได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ บจธ. 

ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ     

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ไดก้ระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น 



 

๗ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน 

(๑๐)  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับ บจธ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ 
กิจการของ บจธ. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
(๑) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงินภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือการ

บริหารองค์กรตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการบริหารการเงิน หรือด้านการบริหารจัดการที่ดินภาครัฐหรือนอกภาครัฐ 
โดยมีผลงานปรากฏเด่นชัด 

(๒) มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการบริหารองค์กร 
(๓) มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

 ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะอนุกรรมการสรรหา ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของข้าพเจ้า
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหา  
โดยไม่ติดใจเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 
 

                  ลงชื่อ.............................................................. ผู้สมัคร 
                                                  (                        ) 
                                               วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
หมำยเหตุ คณ ะอนุ ก รรมกำรสรรหำ  ขอสงวนสิท ธิ์ ใน กำรพิ จำรณ ำสรรหำกำรด ำ เนิ น 
กำรตรวจสอบและกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  อันเป็นประโยชน์แก่กำรสรรหำเฉพำะผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำเท่ำนั้น และสงวนสิทธิ์กำรแจ้งผลกำรสรรหำในแต่ละขั้นตอนเฉพำะกับผู้สมัคร
โดยตรงเท่ำนั้น 
 


