










 
 
 

ใบสมัคร 
ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกดั 

 

1. ช่ือ......................................................................นามสกุล................................................................................. 
    Name……………………….…………………Lastname…….…….……………………………………...... 
2. สัญชาติ..........................................................ศาสนา…………………………………………………............. 
3. เกิดวนัท่ี...........…….เดือน........................พ.ศ..............  อาย.ุ..............ปี.................  เดือน ในวนัยืน่ใบสมคัร 
4. ต าบล/แขวง ท่ีเกิด....................................อ  าเภอ/เขต….............................จงัหวดั............................................ 
5. ท่ีอยู ่ปัจจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได)้.................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
    รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์.....................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................................... 
    สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก ............................................................................................................. 
    ......................................................................................................................................................................... 
    โทรศพัท.์.....................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................................โทรสาร.......................................... 
    E – Mail address.............................................................................................................................................. 
6. เลขประจ าตวัประชาชน                     ออกให ้ณ................................................ 
    บตัรขา้ราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ เลขท่ี ................................................................................................ 
    ออกให้โดย.................................................................................... เม่ือ............................................................. 
7. วฒิุการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป) 
    (ระบุวฒิุการศึกษา/วชิาเอก/สถานศึกษา/ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

(1) ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

(2) ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(3) ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(4) ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(5) ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(6) ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

ติดรูปถ่ายหนา้ตรง 
ไม่สวมหมวก 
ขนาด 2 น้ิว  

ถ่ายคร้ังเดียวกนั 
ไม่เกิน 6 เดือน 
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8. ประวติัการท างาน 
    8.1 อาชีพปัจจุบนั 
          (1) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
                หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร.................................................................................................................. 
                เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
               ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................................................................................... 
               สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................... 
               โทรศพัท.์.............................................................โทรสาร..................................................................... 
 

          (2) ต าแหน่ง................................................................................................................................................ 
               หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร................................................................................................................... 
               เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
               ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................................................................................... 
               สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................... 
               โทรศพัท.์.............................................................โทรสาร..................................................................... 
 

          (3) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
               หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร................................................................................................................... 
               เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
               ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................................................................................... 
               สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................... 
               โทรศพัท.์.............................................................โทรสาร..................................................................... 
 

          (4) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
               หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร................................................................................................................... 
               เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
               ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................................................................................... 
               สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................... 
               โทรศพัท.์.............................................................โทรสาร..................................................................... 
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    8.2 การด ารงต าแหน่งในฐานะผูบ้ริหารองคก์ร หรือหน่วยงานราชการ / รัฐวสิาหกิจ ท่ีผา่นมา  
          (ระบุปี พ.ศ. และหน่วยงาน) 
          (1) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
                หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร.................................................................................................................. 
                เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
                ตั้งแต่วนัท่ี............................................................ถึงวนัท่ี..................................................................... 
                เหตุท่ีออก.............................................................................................................................................. 
 

          (2) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
                หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร.................................................................................................................. 
                เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
                ตั้งแต่วนัท่ี............................................................ถึงวนัท่ี..................................................................... 
                เหตุท่ีออก.............................................................................................................................................. 
 

          (3) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
                หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร.................................................................................................................. 
                เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
                ตั้งแต่วนัท่ี............................................................ถึงวนัท่ี..................................................................... 
                เหตุท่ีออก.............................................................................................................................................. 
 

          (4) ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
                หน่วยงาน / บริษทั / องคก์ร.................................................................................................................. 
                เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั 
                .............................................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................................. 
                ตั้งแต่วนัท่ี............................................................ถึงวนัท่ี..................................................................... 
                เหตุท่ีออก.............................................................................................................................................. 
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9.  การเป็นกรรมการขององคก์รต่าง ๆ  
      (1) ................................................................................................................................................................... 
      (2) ................................................................................................................................................................... 
      (3) ................................................................................................................................................................... 
      (4) ................................................................................................................................................................... 
      (5) ................................................................................................................................................................... 
10. การอบรม / ดูงาน ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงต าแหน่ง 
      (1) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
        

      (2) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
 

      (3) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
 

      (4) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
 

      (5) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
 

      (6) ................................................................................................................................................................... 
              ตั้งแต่วนัท่ี............................................................... ถึงวนัท่ี.................................................................... 
              รวม.............................................ปี.......................................เดือน....................................................วนั 
              สถานท่ีเขา้รับการอบรม / ดูงาน ............................................................................................................ 
 



- 5 - 
 

11. เคยตอ้งหาในคดี / เคยถูกสอบสวนทางวนิยั 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ฐาน................................................................................................................................................................ 
      ไดรั้บโทษ......................................................................................เม่ือ.......................................................... 

 

12. บุคคลอา้งอิง (อยา่งนอ้ย 3 คน) * 
      (1) .....................................................................................ต  าแหน่ง............................................................. 
            สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................. 
            โทรศพัท.์.......................................................... 
 

      (2) .....................................................................................ต  าแหน่ง............................................................. 
            สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................. 
            โทรศพัท.์.......................................................... 
 

      (3) .....................................................................................ต  าแหน่ง............................................................. 
            สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................. 
            โทรศพัท.์.......................................................... 
 

      (4) .....................................................................................ต  าแหน่ง............................................................. 
            สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................. 
            โทรศพัท.์.......................................................... 
 

      (5) .....................................................................................ต  าแหน่ง............................................................. 
            สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................................. 
            โทรศพัท.์.......................................................... 
     *หมำยเหตุ : ใหแ้นบหนงัสือแนะน าผูส้มคัรของบุคคลอา้งอิงขา้งตน้ ตามแบบฟอร์มแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

13. ความสามารถทางภาษา 

ภาษา 
การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก 
องักฤษ             
…………………             
…………………             
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14. สุขภาพปัจจุบนั 
 สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ 
 กรณีมีโรคประจ าตวั โปรดระบุ .............................................................................................................. 
15. ความเห็นของผูส้มคัร 
      (1)  มูลเหตุจูงใจท่ีท่านสนใจร่วมงานกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
      (2)  คุณสมบติัของท่านท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
      (3)  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
              ............................................................................................................................................................... 
 

 16. ขา้พเจา้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี (โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง   ท่ีตรงกบั 
       ความเป็นจริง) 
       
ล ำดับ มคุีณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ใช่ ไม่ใช่ 
1 มีสัญชาติไทย   

2 มีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร   

3 สามารถท างานใหแ้ก่บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ไดเ้ตม็เวลา   

4 ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   

5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต   

6 ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ                

  

7 ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร ่ ารวย 
ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

  

8 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

  

9 ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง   
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ล ำดับ มคุีณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ใช่ ไม่ใช่ 
10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือประพฤติชัว่ 

หรือหยอ่นความสามารถ 
  

11 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจในการจดัการหรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
ผูรั้บสัมปทาน ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เวน้แต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ในนิติบุคคลดงักล่าว โดยการมอบหมายของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

  

12 ไม่เป็นกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เวน้แต่เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง 

  

 

17. ขา้พเจา้ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร (โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง   ท่ีตรงกบั 
       ความเป็นจริง) 
 

ล ำดับ รำยละเอยีดเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสมัคร มี ไม่มี 

1 ซองเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสมัคร 
ใหมี้เอกสารและหลกัฐาน จ านวน 7 ชุด ประกอบดว้ยตน้ฉบบั 1 ชุด และส าเนา 6 ชุด  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  

 1.1 ใบสมคัรท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้   

 1.2 ส าเนาคุณวฒิุการศึกษา   

 1.3 ส าเนาทะเบียนบา้น   

 1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานองคก์ารของรัฐ   

 1.5 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ไม่สวมหมาก ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 7 รูป (ถ่ายคร้ังเดียวกนั 
      ไม่เกิน 6 เดือน) โดยให้ติดรูปในใบสมคัร 

  

 1.6 ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่เกิน 1 เดือน)   

 1.7 หนงัสือยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้   

 1.8 หนงัสือยนิยอมให้ตรวจประวติับุคคลท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้   

 1.9 หลกัฐานแสดงถึงความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานหรือคุณสมบติัเฉพาะ   

 1.10 ผลงาน/โครงการส าคญัในความรับผดิชอบ หรือประสบการณ์ และความส าเร็จ 
        ท่ีภาคภูมิใจในอดีตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

  

 1.11 ใหผู้ส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้ของเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ   
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ล ำดับ รำยละเอยีดเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสมัคร มี ไม่มี 

2 ซองเอกสำรแสดงวสัิยทัศน์ 
เอกสารแสดงวสิยัทศัน์ แนวคิดในการบริหารจดัการและพฒันา บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
เป็นภาษาไทย ซ่ึงตอ้งมีประเด็นภาพรวมของการพฒันาองคก์ร การบริหารความเส่ียง 
การบริหารและการพฒันาทรัพยากรขององคก์รในดา้นต่างๆ รวมทั้งการปรับตวัเขา้กบั
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีกฎหมาย และสภาพเศรษฐกิจสังคมของไทย และ 
ของโลก ตลอดจนวสิัยทศัน์ดา้นอ่ืน ๆ ความยาวไม่เกิน 10 หนา้กระดาษ (A4)  
แบบอกัษร Angsana New ขนาด 16 โดยใส่ซองปิดผนึกแยกกนั จ านวน 7 ชุด 
ประกอบดว้ยตน้ฉบบั 1 ชุด และส าเนา 6 ชุด 

  

 
รับรองคุณสมบัต ิ
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบใบสมคัรน้ี ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการและ
ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั รวมทั้งไดย้ืน่เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัรท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้ง 
และขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เผยแพร่ใบสมคัร เอกสารหลกัฐานประกอบใบสมคัร ตลอดจนขอ้มูลของขา้พเจา้ 
แก่บุคคลอ่ืนได ้เพื่อการสรรหา คดัเลือกและเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ท าลายใบสมคัรและ
เอกสารหลกัฐานประกอบน้ีไดต้ามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 
 หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำ ข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นควำมจริง 
ตำมทีไ่ด้รับรองไว้ ข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิและไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในกำรคัดเลือกคร้ังนี ้ตลอดจนสิทธิต่ำง ๆ  
เม่ือได้รับกำรคัดเลือกด้วย  
 

 
 
                                                           ลงช่ือ..............................................................ผูส้มคัร 
 
 

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

                       วนัท่ี...............เดือน........................พ.ศ............ 
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หนังสือแนะน ำผู้สมัคร 
 

ช่ือผู้สมัคร ............................................................................................................. 
 

เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ ำกดั 

 

วนัท่ี.................................................................. 
เขียนท่ี.............................................................. 
......................................................................... 

 

 ขา้พเจา้............................................................................... ต  าแหน่ง .................................................. 
สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ........................................ (มือถือ)...............................................โทรสาร........................ 
ท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์ ............................................ เลขานุการ ช่ือ ....................................................................... 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) .................................. (มือถือ).....................................โทรสาร........................................ 
ท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์ ............................................ 
 

 ขา้พเจา้รู้จกัผูส้มคัรมาเป็นเวลา ......... ปี ในฐานะ ............................................................................... 
ของผูส้มคัร  ขา้พเจา้แนะน าผูส้มคัรเพื่อเขา้รับการคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั โดยท่ีขา้พเจา้เห็นวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี ดงัน้ี  
 

1.  ควำมเป็นผู้มีวสัิยทัศน์และควำมเป็นผู้มี  
     ควำมคดิริเร่ิม  สร้ำงสรรค์ 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 

2.  ภำวะผู้น ำ กำรเป็นผู้มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ีกำรมี 
     ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  ติดต่อประสำนงำน   
     ทั้งภำยในและต่ำงประเทศได้อย่ำงดีเยีย่ม 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
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3.  มีควำมกระตือรือร้นที่จะให้ได้มำซ่ึงควำมรู้/ข้อมูล              
     เพ่ือกำรพฒันำตนเอง (Intellectual Curiosity) 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 
     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถและ 

     ประสบกำรณ์ด้ำน การบริหารจัดการองค์กร 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถและ 

     ประสบกำรณ์ด้ำน การบริหารความเส่ียง 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
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6.  ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถและ   

     ประสบกำรณ์ด้ำน การบริหารการเปลีย่นแปลง    
     (Change Management) 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขา้พเจา้มีความเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัดา้นอ่ืนของผูส้มคัร เป็นการเพ่ิมเติม ดงัน้ี ................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อแนะน าผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
 
 

      ลงช่ือ ................................................................... 
                (                                                                 ) 
                      ต าแหน่ง ..................................... 



หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

                 ขา้พเจา้ …………........................................................................................................................................ 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ................................. หมู่ท่ี ...................... 
ซอย ......................................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ........................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................. โทรศพัท ์.............................. 
เป็นผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ยนิยอมให ้
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ด าเนินการ ดงัน้ี 
                 1. ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ใชข้อ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของขา้พเจา้ ซ่ึงอยูใ่นความ
ครอบครองหรือควบคุมของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืน  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบติัในการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และพิจารณาคดัเลือกเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
                 2. ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของขา้พเจา้ในใบสมคัรและ
เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร แก่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบติัในการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และพิจารณาคดัเลือกเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
                 3. ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เก็บรักษา รวมทั้งท าลายใบสมคัรและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ตามท่ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เห็นสมควร 
                 4. ใหถื้อวา่คู่ฉบบั และบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารท่ีท าส าเนาข้ึนจาก
หนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพ หรือบนัทึกไวไ้ม่วา่ในรูปแบบใดๆ เป็นหลกัฐานในการ
ใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้ เช่นเดียวกนั  
 
 
 
                                                                                                ลงช่ือ .............................................. ผูใ้หค้วามยนิยอม        

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

                                                                                              วนัท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
 
 
 



หนังสือยนิยอมให้ตรวจประวตัิบุคคล 
 

เขียนท่ี.............................................................. 
วนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ. ................... 
 

เรียน  ผูบ้งัคบัการกองทะเบียนประวติัอาชญากร  
 

ขา้พเจา้................................................................................................................................. 
 

เลขบตัรประชาชน........................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี....................... 
 

ซอย...........................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................. 
 

อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั......................................... โทรศพัท.์........................................ 
 

ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจ ในสังกดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 111  ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299  
 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีขา้พเจา้ไดส้มคัรงาน มีสิทธิในการด าเนินการใด ๆ ในการตรวจสอบประวติัของขา้พเจา้ 
 

กบักองทะเบียนประวติัอาชญากร รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลและลายพิมพน้ิ์วมือของขา้พเจา้พร้อมทั้งยินยอมให้ 
 

กองทะเบียนประวติัอาชญากรและส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ เปิดเผยขอ้มูลประวติัของขา้พเจา้  
 

แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อใชต้ามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือบริษทัท่ีขา้พเจา้ไดส้มคัรงาน 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

      (…............................................)  

 ลงช่ือ..................................................พยาน    

        (….............................................) 
 
 

 

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบทุกช่อง 


