
 

 

 
 
 
 

  ใบสมัครคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

ติดรูปถ่าย 
ผู้สมัคร 

ขนาด 2 นิ้ว 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล   
 

ชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ................................................................................................................................. 
 

ชื่อสกุล..................................................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................................................ 
 

เกิดวันที่..........เดือน...........................พ.ศ.................อายุ..........ปี...........เดือน  เชื้อชาติ...............สัญชาติ................ศาสนา.................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อไดท้ันที........................................................................................................................................................ 
 

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น............................................................................................................................................................................. 
 

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

โทรศัพท์บา้น............................................โทรศัพท์มือถือ............................................E-mail................................................................ 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่         -                      -                           -           -  
 

ออกให้โดย................................................วันออกบัตร...............................................วันบัตรหมดอายุ................................................... 
 

 บัตรข้าราชการ       บัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ   เลขที่................................................................................................................ 
 

ออกให้โดย................................................วันออกบัตร...............................................วันบัตรหมดอายุ................................................... 

2) ข้อมูลครอบครัว 
 

ชื่อ – นามสกลุ  บิดา..................................................................................เชื้อชาติ...................สัญชาติ..................ศาสนา.................... 
  

ชื่อ – นามสกลุ  มารดา..............................................................................เชื้อชาติ...................สัญชาติ..................ศาสนา.................... 
 

สถานภาพ    โสด       สมรส       หย่า       หม้าย    จ านวนบุตร............คน  เพศชาย...........คน  เพศหญิง...........คน  
 

ชื่อ – นามสกลุ คู่สมรส................................................................................เชื้อชาติ..................สัญชาติ..................ศาสนา.................... 
 

สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................................................................... 
 

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

โทรศัพท์บา้น............................................โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail.................................................................. 
3) สุขภาพปัจจุบัน 

 สุขภาพอนามัยสมบูรณ ์
 

 กรณีมีโรคประจ าตัว โปรดระบุ......................................................................................................................................................... 

 
................................... 
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4) ข้อมูลการศึกษา 
ระดับ 

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา/ประเทศ คณะ สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญาเอก  1 
 

    

                2 
 

    

ปริญญาโท   1 
 

    

                2 
 

    

ปริญญาตรี   1 
 

    

                2 
 

    

5) อาชีพปัจจุบัน 
 

                        ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร                                รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
 

หน่วยงาน/บริษทั/องค์กร........................................................................................................................................................................ 
 

ชื่อต าแหน่ง......................................................................................ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่.................................................................. 
 

เงินเดือนปัจจุบนั.......................................................บาท            รายได้ขององค์กร..........................................................ล้านบาท/ปี 
 

สินทรัพย์ขององค์กร.................................................ล้านบาท     สถานที่ตัง้ส านักงาน........................................................................... 
 

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

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

โทรศัพท์.................................................................................Website………………………………………………………………………………………. 
 

6) ประวัติการท างาน (การด ารงต าแหน่งในฐานะผูบ้ริหารองค์กร หรือหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 
ระบุปี พ.ศ. และหน่วยงาน : เรียงล าดับจากปจัจุบัน – อดีต 

 

1. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร................................................................................................................................................................... 
 

    ต าแหน่ง....................................................................     ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร          รองผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 
 

    เริ่มตั้งแต่วันที่.....................................................ถึงวันที่............................................. ..............รวม.............ป.ี.............เดือน 
 

2. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร................................................................................................................................................................... 
 

    ต าแหน่ง....................................................................     ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร          รองผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 
 

    เริ่มตั้งแต่วันที่.....................................................ถึงวันที่............................................. ..............รวม.............ป.ี.............เดือน 
 

3. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร................................................................................................................................................................... 
 

    ต าแหน่ง....................................................................     ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร          รองผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 
 

    เริ่มตั้งแต่วันที่.....................................................ถึงวันที่............................................. ..............รวม.............ป.ี.............เดือน 
 

 
 

................................... 
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7) การเป็นกรรมการขององค์กรต่าง ๆ (เรียงล าดับจากปัจจุบัน – อดีต) 
ที่ หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ตั้งแต่ – ถึง 

   

   

   

   
8) ผลงาน / ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

1. องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

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

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

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

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

2. องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ต่างประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

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

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

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

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

9) การฝึกอบรม / ดูงาน 

ที่ หลักสูตร สถาบัน / ประเทศ 
ระยะเวลา 
(ปี / เดือน) 

    

    

    

    
10) ความสามารถทางภาษา 

ความสามารถทางภาษา 
ระบุ พอใช้ / ดี / ดีมาก 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ     
ภาษาอ่ืน ๆ.........................................     
ภาษาอ่ืน ๆ.........................................     
ภาษาอ่ืน ๆ.........................................     
11) ความสามารถพิเศษ 

 

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

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

...................................  
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12) เคยต้องหาในคดี / เคยถูกสอบสวนทางวินัย 
 

            ไม่เคย 
 

            เคย      ข้อหา / ฐานความผิด........................................................................................................................................... 
 

                      ได้รับโทษ.............................................................................................เมื่อ......................................................... 
 

13) ความคิดเห็นของผู้สมัคร 
    1. มูลเหตุจูงใจที่ท่านสนใจร่วมงานกับธนาคารออมสิน 
 

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

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

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

    2. คุณสมบัติของท่านที่คิดว่าเหมาะสมกับต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
 

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

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

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

    3. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 

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

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

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

14) เอกสารแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวนโยบาย และแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนา 
 ธนาคารออมสิน เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) จ านวน 6 ชุด 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครและแบบยืนยันข้อมูลผู้สมัครเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ธนาคารออมสินนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 

หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์ และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ตลอดจนสิทธิ์ต่าง  ๆ 
เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการธนาคารออมสิน หรือ
คณะกรรมการธนาคารออมสินแล้วแต่กรณี และผลการตัดสินดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

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

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

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จ านวน 6 ชุด 
(ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาเอกสารทุกหน้า 5 ชุด) 

1. ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด (กรณีกรอกคุณสมบัติตามใบสมคัรฯ ไม่พอให้จัดท าเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม) 

2. แบบยนืยนัข้อมูลคุณสมบัติของผูส้มัครเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ 

3. หนังสือยนิยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรบัสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

4. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ และส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 

6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนัจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวนัยื่นใบสมัคร) 

7. หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และหนังสือรับรอง 

การด ารงต าแหน่งจากหน่วยงานต้นสงักัด ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องมีงบการเงินและ 

โครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจ าปี ในขณะที่ด ารงต าแหน่งมาแสดงด้วย 

8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 รูป (ถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) 

9. เอกสารแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวนโยบาย และแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนาธนาคารออมสิน  

เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) (แยกซองบรรจุเอกสารโดยปิดผนึก และประทับตรา  

“ลับเฉพาะ” ถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการธนาคารออมสิน) 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงนามก ากับในใบสมัครและแบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ทุกหน้า 



 

 

แบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
 

ชื่อผู้สมัคร ............................................................... เกิดวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... อายุ.......ปี.......เดือน 
 

ล าดับ ข้อมูล 
ใส่เครื่องหมาย 
 ในช่อง 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีสัญชาติไทย   

2. มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวนัยื่นใบสมัคร   

3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   

5. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  

6. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง  
และความผดิเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต ไมว่่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

  

7. ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ

  

8. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกในความผดิเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจระบบการช าระเงินหรือบรกิารการช าระเงินโดยมไิด้รับอนญุาตหรือข้ึนทะเบียน 

  

9. ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเปน็ของแผ่นดิน หรือไม่เคย 
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดวา่กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท า 
อันเป็นการก่อการร้ายหรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดวา่กระท าความผิดฐานสนับสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

  

10. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่   

11. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

  

12. ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเปน็กรรมการหรือผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิตบิุคคลซึ่งเปน็ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน
หรือมีประโยชนไ์ด้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารออมสิน เว้นแต่การเป็นประธาน
กรรมการ หรือกรรมการในนิติบคุคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของธนาคารออมสิน 

  

13. ไม่เป็นกรรมการของธนาคารออมสิน เว้นแต่เปน็ผูบ้ริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง   

14. ไม่เคยเป็นผู้มีอ านาจในการจัดการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะทีส่ถาบนัการเงินหรือ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้น ๆ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

................................... 
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ล าดับ ข้อมูล 
ใส่เครื่องหมาย 
 ในช่อง 

ใช่ ไม่ใช่ 
15. ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ

สถาบนัการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) แห่งพระราชบัญญตัิธุรกิจ
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 หรือไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รบัยกเว้นจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

  

16. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสัง่ห้ามประกอบธุรกิจ
ระบบการช าระเงนิภายใต้การก ากับหรือธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากบั 
หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน 

  

17. ไม่เคยเป็นผู้ต้องพน้จากต าแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจ ากัดเพราะเหตุมี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเปน็ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  

18. ไม่เป็นผู้มลีักษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 และ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ชื่อเสียง ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และด้านสถานะทางการเงิน 

  

 

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

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

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

 



 

 

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

 

ท าท่ี ............................................................... 

วันที่ ............................................................... 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
 

เรื่อง  การให้ความยินยอม 
 

 ตามท่ี ข้าพเจ้า ........................................................................ ได้สมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน นั้น 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารออมสิน ในการตรวจสอบข้อมูลของ
ข้าพเจ้าที่จ าเป็นแก่การพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ประวัติการถือครองหุ้น และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ธนาคารออมสินเห็นว่าจ าเป็น โดยข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการให้ความยินยอมในครั้งนี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากธนาคารออมสิน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

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

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



 

 

หนังสือมอบอ านาจ 
เรื่อง มอบอ านาจให้ยื่นใบสมัครแทนผู้สมัคร 

เพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
 

ท าท่ี ............................................................... 

วันที่ ............................................................... 
 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .................................................................................................. ......  
อายุ ......... ปี เชื้อชาติ ............................. สัญชาติ ............................. อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที่ ................  
ต าบล ............................................. อ าเภอ .............................................. จังหวัด ............. .................................  

 โดยมอบอ านาจให้ .............................................................................................................. ....... 

อายุ ......... ปี เชื้อชาติ ............................. สัญชาติ ............................. อยู่บ้านเลขท่ี ......... ....... หมู่ท่ี ................  

ต าบล ............................................. อ าเภอ .............................................. จังหวัด ............. .................................  

เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการธนาคารออมสินแทนข้าพเจ้าจนส าเร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้

ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 

 เพ่ือเป็นหลักฐานการมอบอ านาจ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

ลงชื่อ............................................................. ผู้มอบอ านาจ 

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

 
 

ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 
 

ลงชื่อ............................................................. พยาน 

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

 
 

ลงชื่อ............................................................. พยาน 

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



 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 

เอกสารประกอบการสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 
ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 5 ชุด รวม 6 ชุด โดยแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารบรรจุใบสมัครฯ 
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตาม ข้อ 1. – 8. และซองบรรจุเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม  
ข้อ 9. โดยปิดผนึก และประทับตรา “ลับเฉพาะ” ถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
 

ล าดับ เอกสาร 
ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง 

มี ไม่มี 
1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  

(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
  

2. แบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

  

3. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการธนาคารออมสิน 

  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และส าเนาทะเบียนบ้าน 

  

5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา   
6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  

(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
  

7. หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน 
หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และหนังสือรับรองการด ารงต าแหน่ง 
จากหน่วยงานตน้สังกัด ในกรณทีี่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน ต้องมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจ าปี 
ในขณะที่ด ารงต าแหน่งมาแสดงด้วย 

  

8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน) 

  

9. เอกสารแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวนโยบาย และแผนงาน 
ในการบริหารจัดการ และพฒันาธนาคารออมสิน เป็นภาษาไทยความยาว
ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) 

  

 
หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องลงนามก ากับในใบสมัครและแบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ทุกหน้า  

และปิดซองผนึกด้วย 
 
 
 

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

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

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


