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ใบสมัคร 

ต ำแหน่งผู้จัดกำรใหญ่บริษทั ไทยแลนด์ พริวเิลจ คำร์ด จ ำกดั 

       1.รำยละเอยีดส่วนตัว   

ช่ือ – นามสกุล  
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
วนั/ เดือน/ ปีเกิด                       อาย ุ                   ปี    สัญชาติ ศาสนา 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ตามส าเนาทะเบียนบา้น) 
 
สถานท่ีติดต่อท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
 
โทรศพัท ์(บา้น) โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) 
โทรศพัท ์(เคล่ือนท่ี) โทรสาร                               อีเมล:์ 
บตัรประชาชน / บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เลขท่ี 
ออกให ้โดย วนัออกบตัร วนัหมดอาย ุ
 

     2.รำยละเอยีดครอบครัว   

สถานภาพ O โสด O สมรส O  อ่ืนๆ ระบุ.................... 
คู่สมรส  ช่ือ – นามสกุล  
วนั/ เดือน/ ปีเกิด                       อาย ุ                   ปี    สัญชาติ ศาสนา 
จ านวนบุตร 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ตามส าเนาทะเบียนบา้น) 
 
สถานท่ีติดต่อท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
 
สถานท่ีท างาน 
ต าแหน่ง แผนก/ฝ่าย 
โทรศพัท ์(บา้น) โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) 
โทรศพัท ์(เคล่ือนท่ี) โทรสาร                           อีเมล:์ 
บตัรประชาชน/ บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เลขท่ี 
ออกให ้โดย วนัออกบตัร วนัหมดอาย ุ

 

 

 

รูปถ่ำย เลขท่ีใบสมคัร................... 
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3.ควำมคดิเห็นผู้สมคัร 
3.1 สาเหตุท่ีสนใจร่วมงานกบับริษทัไทยแลนด ์พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 คุณสมบติัของท่านขอ้ใดท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีสมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 กรุณาบอกคุณสมบติัของท่านท่ีเป็นขอ้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
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4.รำยละเอยีดกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ/ประเทศ ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำทีไ่ด้รับ 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ ระบุ 
 

   

 

5.กำรฝึกอบรม /ดูงำน 
หลกัสูตร สถำบัน ระยะเวลำกำรอบรม 

    
    
    
    
 

6.ควำมสำมำรถทำงภำษำ  
ภำษำ ฟัง พูด อ่ำน เขียน โปรดระบุ 

1. องักฤษ     พอใช้ 
ดี 

ดีมำก 
      2.     
      3.     

 

7.ควำมสำมำรถพเิศษ 
   

    
    
 

8. สุขภำพปัจจุบัน 
  O  ใบตรวจสุขภาพจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้น 1 
 O   ในกรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั โปรดระบุ..................................... 
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9.ประวตัิกำรท ำงำน   
ช่ือนำยจ้ำง/ บริษัท ระยะเวลำท ำงำน 

(เร่ิมตน้-ส้ินสุด) 
ต ำแหน่งสุดท้ำย 
(ระยะเวลาท่ีด ารง

ต าแหน่ง) 

เงินเดือนสุดท้ำย เหตุผลที่ลำออก 

  ต าแหน่ง 
.......................................... 
.......................................... 
ระยะเวลา 
.......................................... 
.......................................... 

  

  ต าแหน่ง 
.......................................... 
.......................................... 
ระยะเวลา 
.......................................... 
.......................................... 

  

  ต าแหน่ง 
.......................................... 
.......................................... 
ระยะเวลา 
.......................................... 
.......................................... 

  

 

10. คุณสมบััติเฉพำะต ำแหน่ง  
มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร ดงัน้ี (โปรดเลือก  คุณสมบติัท่ีใชส้มคัร) 
 เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารภาคเอกชนตอ้งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับรองผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึงมีรายไดข้องกิจการไม่ต ่ากว่าปีละ 1,000 ลา้นบาท และด ารงต าแหน่งดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี   
นบัถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร 
 เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารของส่วนราชการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับรองผูบ้ริหารสูงสุดของส่วน
ราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร 
 เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตอ้งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบัรองผูบ้ริหาร
สูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้น และด ารงต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
นบัถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร 
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11. ผลงำน/ ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิัติงำน 
11.1 ช่ือองคก์รท่ีปฏิบติังาน (ในประเทศ) 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 
11.2 ช่ือองคก์รท่ีปฏิบติังาน  (ในต่างประเทศ) 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 
 

12.เงินเดือน 
โปรดระบุเงินเดือนท่ีตอ้งการ 
ตวัอกัษร 

  

13.บุคคลอ้ำงองิ 
ช่ือ - สกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง โทรศพัท ์
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14.กำรรับรองคุณสมบัติของผู้สมคัร 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีคุณคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกประการ 
1.  สามารถท างานใหแ้ก่บริษทั ไทยแลนด ์พริวเิลจ คาร์ด จ ากดัไดเ้ตม็เวลา 
2. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
3. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
4. ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ  
5. ไม่เคยตอ้งค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน เพราะร ่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน
ผดิปกติ 
6. ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
7. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 
8. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
9. ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการจดัการ
หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บสัมปทาน ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของรัฐวิสาหกิจ
นั้น เวน้แต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดงักล่าวโดยการมอบหมายของรัฐวสิาหกิจนั้น 
10. มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร ครบถว้นตามท่ีระบุในขอ้ 10. คุณสมบัติัเฉพาะต าแหน่ง 
 

 

ลงช่ือรับรอง................................................................... 
                     (      )   
 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีกรอกในใบสมคัรน้ี และเอกสารประกอบท่ีน าเสนอทั้งหมด เป็นความจริง  
ครบถว้น  และถูกตอ้ง  หากมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งตรงความจริงใหถื้อเป็นเหตุท่ีจะบอกเลิกสัญญาจา้งได ้
 

ลายมือช่ือผูส้มคัร................................................................... 
                                  (      )   

วนัท่ี................./...................../.................... 
 

ในกรณีเน้ือทีใ่นกำรกรอกข้อควำมในหัวข้อใดไม่เพยีงพอ โปรดแนบเอกสำรเพิม่เติม 

 


