
  

(แบบ บจธ. ๑)          

ล าดับที่...........................                              
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

หนังสือเสนอชื่อบุคคลเและยิมยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
___________________       

               เขียนที่................................................................ 

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

 ด้วย....................................................................ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน มีความประสงค์จะเสนอชื่อ
....................................................................เพ่ือรบัการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ทั้งนี้องค์กรชุมชนได้แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการขององค์กรชุมชน 
    มติหรือหนังสือขององค์กรชุมชนให้เสนอชื่อบุคคลขององค์กรชุมชน 
   เอกสารแนบท้ายหนังสือแสดงข้อมูลส่วนบุคคล (แบบ บจธ. 2) และเอกสารแสดงข้อมูลใน
บัญชีผู้เข้ารับการเสนอชื่อ (แบบ บจธ. 3) ตามแบบของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
   องค์กรชุมชนขอรับรอง ว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 
 
     ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอ 
            (       ) 
          วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕5... 
 

ค ายินยอมรับการเสนอชื่อ 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................ยินยอมให้..................... ......................................................... 
เสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) 
      
     ลงชื่อ..............................................................ผู้รับการเสนอชื่อ 
           (       ) 
                   วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสรรหาองค์กรชุมชนผู้เสนอชื่อและผู้ยินยอม
รับการเสนอชื่อยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การสรรหา 



  

(แบบ บจธ. ๒) 

ล าดับที่..............................   
         
 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
หนังสือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนองค์กรชุมชนที่รับการเสนอชื่อ  

เพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
___________________ 

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

 ด้วย............................................................ ..........................มีความประสงค์เสนอชื่อข้าพเจ้า     
เพ่ือเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการบริหาร        
จัดการธนาคารที่ดิน ข้าพเจ้าจึ งขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อ    
คณะกรรมการสรรหา ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลประวัติของผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อ 

 
๑. ชื่อตัว.............................................................................. ชื่อสกุล............................... ................................. 
๒. เกิดวันที่....................เดือน..............................พ.ศ. .............  อาย.ุ.......ป ี.............เดือน .......วัน 
๓. อยู่บ้านเลขท่ี ................................หมู่.............................ถนน.......................................... ............ 
 ตรอก/ซอย..................................................ต าบล/แขวง.......................................................... ..... 
 อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...................... ....  
 โทรสาร .................. อีเมล์........................................โทรศัพท์มือถือ.........................  
๔. เชื้อชาติ..........................................สัญชาติ....................................ศาสนา.......................... .......... 
๕. การศึกษา  
 ๑.)  ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ .......  
  วุฒิการศึกษา……………………..…………………………………………………………. 
 ๒.)  ชื่อสถานศึกษา.................................. .....................................................................................  
  วุฒิการศึกษา……………………..…………………………………………………………. 
  ๓.)  ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................... ..................  
  วุฒิการศึกษา……………………..…………………………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
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๖. ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี).................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 

 
๗. อาชีพ 
 ๑) อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................ ................................. 
     ๒) ต าแหน่ง .................................................................... .................................................................................... 
 ๓) องค์กร ...................................................................................................................... .................................... 
 
๘. ประวัติการท างาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

๙.  เหตุผลที่ยินยอมรับการเสนอชื่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ ๒  
ผลงานที่ส าคัญ แนวคิด และวิสัยทัศน์ 

 
๑๐. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือผลงานส าคัญที่ปรากฏต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร

องค์กรและด้านการพัฒนา (หากมีรายละเอียดมากให้ใช้เอกสารแนบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
๑๑. สรุปแนวคิด/วิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑๒. พร้อมกันนี้ได้แนบ 
   รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว– ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
   เอกสารอ่ืนๆ................................................................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ โดยยอมรับผลการ
พิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และได้อ่านประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา       
เข้าใจดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง     
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  โดย 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด        

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
(๗)   ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับกิจการของ

สถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบัน ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน           
ตามมาตรา ๘ (๗)  
  ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของข้าพเจ้า   
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยไม่ติดใจ
เรียกร้องไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 
 

                              ลงชือ่.............................................................. ผู้รับการเสนอชื่อ 
                                                    (                               ) 
                                               วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕๕... 
  
 
หมายเหตุ       คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสรรหาองค์กรชุมชนผู้เสนอชื่อและ       
ผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อยินยอมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์      
แก่การสรรหา 
 



  

(แบบ บจธ. ๓)                   

ล าดับที่..............................   
 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
เอกสารแสดงข้อมูลในบัญชีผู้เข้ารับการเสนอชื่อ  

เพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
1. ชื่อ........................................................................ ................................อายุ............ป ี..............เดือน ..................วัน 
อยู่บ้านเลขท่ี ................................หมู่....................ถนน................................................... .............................................. 
ตรอก/ซอย.....................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............................... .............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................. .............. โทรสาร ………………………………………..….. 
อีเมล์.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ.................. ............................................... 
เชื้อชาติ..........................................สัญชาติ.......................................ศาสนา................................................. ................. 
การศึกษา..................................................................................................................... ..................................................  
อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................ ................................................. 
2. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือผลงานส าคัญที่ปรากฏต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร
องค์กรและด้านการพัฒนา     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สรุปแนวคิด/วิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ โดยยอมรับผลการพิจารณา
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา และได้อ่านประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเข้าใจดีแล้ว  
  ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของข้าพเจ้า   
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมการสรรหา       
และข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยไม่ติดใจเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใดๆ 

                              ลงชือ่.............................................................. ผู้รับการเสนอชื่อ 
                                                    (                             ) 
                                               วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. 255…  

หมายเหตุ  เอกสารฉบับนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเปิดเผยต่อผูเ้ขา้รับการสรรหาเพื่อเป็นข้อมลูในการพิจารณาเลือกผู้แทนองค์กร
ชุมชน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการสรรหากรอกข้อมลูภายใน ๑ แผ่น กระดาษ A ๔ เท่านั้น 

 
รูปถ่าย 


