










      
                      

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 

ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร 
 

 
 

1. ชื่อ ............................................................................. นามสกุล .................... ............................................................. 
 

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

3. เกิดวันที่ ................... เดือน ................................. พ.ศ................. อายุ ............ ปี .... ........ เดือน ในวันยื่นใบสมัคร 
 

4. ต าบล/แขวง ที่เกิด ......................................... อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... 
 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้) ................................................................................ ............................................. 
    .................................................................................................................... ............................................................... 
    รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......... .................................... 
    สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก................................................................................... ..................................... 
    .............................................................. ....................................................................................................................... 
    โทรศัพท์......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................... โทรสาร ........................................ 
    E-Mail address................................................................................................................. ........................................... 
    อัตราเงินเดือนที่ต้องการ …......................................................   
 

6. เลขประจ าตัวประชาชน        ออกให้ ณ …........................... 
    บัตรข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ เลขท่ี ….................................................................................... ................... 
    ออกให้โดย......................................................................................เมื่อ................ ...................................................... 
 

7. วุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) 
    (ระบุวุฒิการศึกษา/วิชาเอก/สถานศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
    (1) …........................................................................................................................ .................................................... 
         …............................................................................................................................................................................  
    (2) …........................................................................................................................ .................................................... 
         …............................................................................................................................ ................................................ 
    (3) …......................................................................................................................................... ................................... 
         …..................................................................................... .......................................................................................  
    (4) …........................................................................................................................ .................................................... 
         …............................................................................................................................ ................................................ 
    (5) ….................................................................................................................................................................... ........ 
         …........................................................................................................................... ................................................. 
 

             

 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 
ขนาด 2 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน 6 เดือน 
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8. ประวัติการท างาน 
    8.1 อาชีพปัจจุบัน 
     (1) ต าแหน่ง …..........................................................หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................. 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธรุกิจเก่ียวกับ 
   …............................................................................................................................ ........................................ 
   …............................................................................................................................ ......................................... 
   ตั้งแต่วันที่….....................................................................................................................................................  
   สถานที่ตั้ง…........................................................................................................................... .......................... 
   โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................... ........................................... 
     (2) ต าแหน่ง ….........................................................หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธรุกิจเก่ียวกับ 
   …....................................................................................................................................................................  
   …............................................................................................................................ ......................................... 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................................................................................ ......................... 
   สถานที่ตั้ง…............................................................................. .................................................................... .... 
   โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................... ........................................... 
     (3) ต าแหน่ง ….........................................................หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธรุกิจเก่ียวกับ 
   …............................................................................................................................ ........................................ 
   ….................................................................................... .................................................................................  
   ตั้งแต่วันที่…............................................................................................................................ ......................... 
   สถานที่ตั้ง…............................................................................. .................................................................... .... 
   โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................... ........................................... 
     (4) ต าแหน่ง ….........................................................หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธรุกิจเก่ียวกับ 
   …............................................................................................................................ ........................................ 
   ….................................................................................... .................................................................................  
   ตั้งแต่วันที่…............................................................................................................................ ......................... 
   สถานที่ตั้ง…............................................................................. .................................................................... .... 
   โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................... ........................................... 
     (5) ต าแหน่ง ….........................................................หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
   เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธรุกิจเก่ียวกับ 
   …............................................................................................................................ ........................................ 
   ….................................................................................... .................................................................................  
   ตั้งแต่วันที่…............................................................................................................................ ......................... 
   สถานที่ตั้ง…............................................................................. .................................................................... .... 
   โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................... ........................................... 
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 8.2 การด ารงต าแหน่งในฐานะผู้บริหารองค์กร หรือหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมา 
  (ระบุปี พ.ศ. และหน่วยงาน) 

(1) ต าแหน่ง ….........................................................หนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
     เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
     …............................................................................................................................ ........................................ 
     …............................................................................................................................ ......................................... 
     ตั้งแต่วันที่…..........................................................ถึงวันที่.............................................................................. 
     เหตุที่ออก…............................................................................................................................ ......................... 

(2) ต าแหน่ง ….........................................................หนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
     เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนินการ/ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
     …............................................................................................................................ ........................................ 
     …................................................................................................................................................................ ..... 
     ตั้งแต่วันที่…..........................................................ถึงวันที่.............................................................................. 
     เหตุที่ออก…............................................................................................................................ ......................... 

(3) ต าแหน่ง ….........................................................หนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
     เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
     …................................................................................................................................................................. ... 
     …............................................................................................................................ ......................................... 
     ตั้งแต่วันที่…..........................................................ถึงวันที่.............................................................................. 
     เหตุที่ออก…................................................................................ .............................................................. ....... 

(4) ต าแหน่ง ….........................................................หนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
     เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
     …............................................................................................................................ ........................................ 
     …............................................................................................................................ ......................................... 
     ตั้งแต่วันที่…..........................................................ถึงวันที่.............................................................................. 
     เหตุที่ออก…............................................................................................................................ ......................... 

(5) ต าแหน่ง ….........................................................หนว่ยงาน/บริษัท/องค์กร …................................................ 
     เลขทะเบียนนิติบุคคล …....................................................................... ซ่ึงด าเนนิการ/ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
     …............................................................................................................................ ........................................ 
     …....................................................................... ..................................................................................... ......... 
     ตั้งแต่วันที่…..........................................................ถึงวันที่.............................................................................. 
     เหตุที่ออก…............................................................................................................................ ......................... 
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9. การเป็นกรรมการขององค์กรต่าง ๆ 
 (1)  ….................................................................................................................................................................  
 (2)  …............................................................................................................................ ..................................... 
 (3)  …............................................................................................................................ .....................................  
 (4)  ….............................................................................................................................................................. ...  
 (5)  …............................................................................................................................ ..................................... 
 

10.  การอบรม/ดูงาน ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงต าแหน่ง 
 10.1 …....................................................................................................................... ................................................ 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................ถึงวันที่.............................................................................
   รวม…................................................ป.ี.........................................เดือน.....................................................วัน 
   สถานที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน ….............................................................................................................. ....... 
 10.2 …......................................................................................................................................... .............................. 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................ถึงวันที่.............................................................................
   รวม…................................................ป.ี.........................................เดือน.....................................................วัน 
   สถานที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน …............................................................................................................. ........ 
 10.3 …............................................................................................................................ ........................................... 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................ถึงวันที่.............................................................................
   รวม…................................................ป.ี.........................................เดือน.....................................................วัน 
   สถานที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน ….............................................................................................................. ....... 
 10.4 …............................................................................................................................ ........................................... 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................ถึงวันที่.............................................................................
   รวม…................................................ป.ี.........................................เดือน.....................................................วัน 
   สถานที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน ….............................................................................................................. ....... 
 10.5 …................................................................................................................. ...................................................... 
   ตั้งแต่วันที่…............................................................ถึงวันที่.............................................................................
   รวม…................................................ป.ี.........................................เดือน.....................................................วัน 
   สถานที่เข้ารับการอบรม/ดูงาน …..................................................................................................... ................ 
 

11. เคยต้องหาในคดี/เคยถูกสอบสวนทางวินัย 
    …............................................................................................................................ ................................................... 
    …......................................................................................................................................... ......................................
    ได้รับโทษ...........................................................................เมื่อ ................................................................................ 
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12.  บุคคลอ้างอิง  (อย่างน้อย 3 คน)* 
 (1) …............................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
     สถานที่ท างาน…............................................................................................................................ ..................... 
  ............................................................................................................................................................................  
  โทรศัพท์.................................................................. 
 (2) …............................................................................ต าแหน่ง.................................................................. ............ 
     สถานที่ท างาน…............................................................................................................................ ..................... 
  ............................................................................................................................. ............................................... 
  โทรศัพท์.................................................................. 
 (3) …............................................................................ต าแหน่ง.................................................................. ............ 
     สถานที่ท างาน….................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ............................................... 
  โทรศัพท์.................................................................. 
 (4) …............................................................................ต าแหน่ง.................................................................. ............ 
     สถานที่ท างาน…............................................................................................................................ ..................... 
  ............................................................................................. ...............................................................................  
  โทรศัพท์.................................................................. 
 (5) …............................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
     สถานที่ท างาน…............................................................................................................................ ..................... 
  .................................................................................................................................................. .......................... 
  โทรศัพท์.................................................................. 
 *หมายเหตุ : ให้แนบหนังสือแนะน าผู้สมัครของบุคคลอ้างอิงข้างต้น ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
 

13.  ความสามารถทางภาษา 
 

ภาษา 
การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
อังกฤษ             

อื่น ๆ ระบุ................             

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

...........................             
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14. สุขภาพปัจจุบัน 
   สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
   กรณีมีโรคประจ าตัว โปรดระบุ ….................................................................................................. ....... 
 

15.  ความเห็นของผู้สมัคร 
 15.1 เหตุจูงใจที่ท่านสนใจร่วมงานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
   …............................................................................................................................ ...................................... 
   …............................................................................................................................ ....................................... 
   ….............................................................................. ................................................................... .................. 
 15.2 คุณสมบัติของท่านที่คิดว่าเหมาะสมกับต าแหน่ง ..................................................................... .................... 
   ......................................................................................................................................................... ............. 
   .................................................................................................................. .................................................... 
   …............................................................................................................................ ....................................... 
 15.3 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
   ................................................................................................................................. ..................................... 
   .......................................................................................... ............................................................................  
   …............................................................................................................................ .......................................     

16. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 16.1 มีอายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 16.2 มีสัญชาติไทย 
 16.3 สามารถท างานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้เต็มเวลา 
 16.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 16.5 ไมเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 
   ประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
 16.6 ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
   เพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
 16.7 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหาร
   ท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
 16.8 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 16.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ
   เป็นโรคตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ก าหนด 
 16.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  บริษัทมหาชน จ ากัด หรือ 
   บริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหนาที่  
 16.11 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันทีป่ิดรับสมัครไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ                
   ในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง
   กับกิจการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว
   โดยการมอบหมายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
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รับรองคุณสมบัติ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะในต าแหน่งที่สมัคร รวมทั้งได้ยื่นเอกสารและ
หลักฐานประกอบการสมัครที่แท้จริงและถูกต้อง และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เผยแพร่ใบสมัคร 
เอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร ตลอดจนข้อมูลของข้าพเจ้าแก่บุคคลอ่ืนได้ เพ่ือการสรรหา คัดเลือกและเพ่ือตรวจสอบ 
รวมทั้งยินยอมให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท าลายใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
  หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้ 
รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิและไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับ 
การคัดเลือกด้วย 
 
 
 
       ลงชื่อ ….......................................................... ผู้สมัคร 
 

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

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



1 

 

หนังสือแนะน ำผู้สมัคร 
 

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

เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง........................................................................................................... 
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 าแหน่ง....................................................  
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั โดยท่ีขา้พเจา้เห็นวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี ดงัน้ี  
 

1.  มีทักษะในกำรส่ือสำรที่ด ีสำมำรถเจรจำต่อรองได้
รวมถึงให้ค ำแนะน ำค ำปรึกษำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 

2.  มีควำมพร้อมต่อกำรเปลีย่นแปลงและกำรด ำเนินงำน
บนสภำพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
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3.  มีทักษะในกำรประสำนงำนกบัทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน รวมทั้งสำมำรถบริหำรควำมสัมพนัธ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกีย่วข้องกับหน่วยงำน 
เพ่ือที่จะสร้ำงโอกำสและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  มีทักษะทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณขององค์กร 

ระดบัคุณสมบัติ 

ดเียีย่ม ดมีำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

     

ค ำพรรณนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 จึงเรียนมาเพื่อแนะน าผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่ง....................................................... 
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 าแหน่ง.............................................................. 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  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบติัในการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกและพิจารณาคดัเลือก 
                 2. ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของขา้พเจา้ในใบสมคัรและ
เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร แก่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบติัในการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกและพิจารณาคดัเลือก 
                 3. ยนิยอมให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เก็บรักษา รวมทั้งท าลายใบสมคัรและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 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 


