เลขที่สมัคร...........................................
วันที่ยนื่ ใบสมัคร..................................
เวลาที่ยนื่ ใบสมัคร..................................

ใบสมัคร
ตาแหน่ ง ผู้อานวยการใหญ่ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

ติดรู ปถ่ าย 2 นิว้

1. รายละเอียดส่ วนบุคคล
1.1 ชื่ อ...............................................................................ชื่ อสกุล.......................................................................................
ชื่ อ – ชื่ อสกุลเดิม (ถ้ ามี) ........................................................................................................................................................
ชื่ อ-ชื่ อสกุล : ภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ )...........................................................................................................................
เกิดวันที.่ ...............เดือน................................................พ.ศ. ...................... อายุ.............ปี ..............เดือนในวันยื่นใบสมัคร
เชื้อชาติ......................................................สั ญชาติ...................................................ศาสนา.................................................
1.2 ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ).................................................................................................................................
.............................................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ ..............................................
โทรสาร........................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่ ..........................................E-MAIL ..................................................

1.3 ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน....................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ ...........................................
1.4 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

-

-

-

-

ออกให้ โดย...............................................วันออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ........................................
บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ เลขที่ ..............................................................................................................................
ออกให้ โดย.......................................................วันออกบัตร..................................บัตรหมดอายุ......................................

2. รายละเอียดครอบครัว
2.1 บิดา ชื่ อ – ชื่ อสกุล :

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

ยังมีชีวติ อยู่

อาชีพ......................................ตาแหน่ ง......................................โทรศัพท์ ...............................
สถานทีท่ างาน..........................................................................................................................

เสี ยชีวติ

2.2 มารดาชื่ อ – ชื่ อสกุล : .................................................................................................................................................
ยังมีชีวติ อยู่
เสี ยชีวติ

อาชีพ......................................ตาแหน่ ง......................................โทรศัพท์ ...............................
สถานทีท่ างาน..........................................................................................................................
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2. รายละเอียดครอบครัว (ต่ อ)
2.3 สถานภาพ ปัจจุบัน

โสด

สมรส

หย่ า

หม้ าย

2.4 คู่สมรส ชื่ อ – ชื่ อสกุล : ........................................................................ ชื่ อสกุลเดิม (ถ้ ามี) ........................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

มี

อาชีพ .......................................................... ตาแหน่ ง ..........................................................

ไม่ มี

สถานทีท่ างาน .......................................................................................................................
โทรศัพท์ ...............................................................โทรสาร ...................................................

การเป็ นกรรมการบริหารในองค์ กรต่ างๆ (ตาแหน่ ง / องค์ กร) :
1.

………………………………………………...… ระยะเวลา ตั้งแต่ …..........................… ถึง …..........................…

2.

………………………………………………...… ระยะเวลา ตั้งแต่ …..........................… ถึง …..........................…

3.

………………………………………………...… ระยะเวลา ตั้งแต่ …..........................… ถึง …..........................…

2.5 จานวนบุตร ............................. คน
บุตรคนที่ 1 ชื่ อ – ชื่ อสกุล : ............................................................................................................. อายุ ........................ ปี
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

-

-

-

-

อาชีพ......................................ตาแหน่ ง...........................................โทรศัพท์ ..................................
สถานทีท่ างาน....................................................................................................................
บุตรคนที่ 2 ชื่ อ – ชื่ อสกุล : ............................................................................................................ อายุ ........................ ปี
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

-

-

-

-

อาชีพ......................................ตาแหน่ ง...........................................โทรศัพท์ ..................................
สถานทีท่ างาน....................................................................................................................
หมายเหตุ : หากมีบุตรมากกว่ า 2 คน ให้ จัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ายใบสมัครเพิม่ เติม
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3. ประวัติการศึกษา (ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป)
ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

สถาบัน / ประเทศ

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

4. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปัจจุบัน – อดีตทุกแห่ ง ย้ อนหลังในระยะเวลา 10 ปี )
4.1 ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร ปัจจุบัน : .....................................................................................................................
ทีต่ ้งั : ...................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ ง : ……………………………………………
ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
รองผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
ตาแหน่ งลาดับถัดลงมา

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง ...............................................
รวมระยะเวลา ........................... ปี ................................ เดือน
สิ นทรัพย์ขององค์ กร : ……………………………….... บาท

อัตราเงินเดือน : ..................................................... บาท รายได้ ขององค์ กร (บาท/ปี ) : ..……………………….... บาท
จานวนพนักงานในองค์ กร : .................................. คน

จานวนพนักงานทีก่ ากับดูแล : ………………………… คน

โทรศัพท์ : ...................................................................... โทรสาร : .................................................................................
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ (โดยย่อ) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปัจจุบัน – อดีตทุกแห่ ง ย้ อนหลังในระยะเวลา 10 ปี )
4.2 ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร : ..................................................................................................................................
ทีต่ ้งั : ...................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ ง : ……………………………………………
ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
รองผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
ตาแหน่ งลาดับถัดลงมา

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง ตั้งแต่ ......................................

อัตราเงินเดือนสุ ดท้ าย: .......................................... บาท

รายได้ ขององค์ กร (บาท/ปี ) : ..……………………….... บาท

จานวนพนักงานในองค์ กร : .................................. คน

จานวนพนักงานทีก่ ากับดูแล : ………………………… คน

ถึง ....................................รวมระยะเวลา ........ ปี ......... เดือน
สิ นทรัพย์ขององค์ กร : ……………...………………… บาท

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ (โดยย่อ) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
เหตุผลทีอ่ อกจากงาน (กรุ ณาระบุ) : ………………………………….……………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
4.3 ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร : ...................................................................................................................................
ทีต่ ้งั : ...................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ ง : ……………………………………………
ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
รองผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
ตาแหน่ งลาดับถัดลงมา

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง ตั้งแต่ ......................................

อัตราเงินเดือนสุ ดท้ าย : ......................................... บาท

รายได้ ขององค์ กร (บาท/ปี ) : ..……………………….... บาท

จานวนพนักงานในองค์ กร : .................................. คน

จานวนพนักงานทีก่ ากับดูแล : ………………………… คน

ถึง ....................................รวมระยะเวลา ........ ปี ......... เดือน
สิ นทรัพย์ขององค์ กร : ……………...………………… บาท

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ (โดยย่อ) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
เหตุผลทีอ่ อกจากงาน (กรุ ณาระบุ) : ………………………………….……………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
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4. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปัจจุบัน – อดีตทุกแห่ ง ย้ อนหลังในระยะเวลา 10 ปี )
4.4 ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร : ..................................................................................................................................
ทีต่ ้งั : ...................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ ง : ……………………………………………
ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
รองผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
ตาแหน่ งลาดับถัดลงมา

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง ตั้งแต่ ......................................

อัตราเงินเดือนสุ ดท้ าย: .......................................... บาท

รายได้ ขององค์ กร (บาท/ปี ) : ..……………………….... บาท

จานวนพนักงานในองค์ กร : .................................. คน

จานวนพนักงานทีก่ ากับดูแล : ………………………… คน

ถึง ....................................รวมระยะเวลา ........ ปี ......... เดือน
สิ นทรัพย์ขององค์ กร : ……………...………………… บาท

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ (โดยย่อ) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
เหตุผลทีอ่ อกจากงาน (กรุ ณาระบุ) : ………………………………….……………………………………………………
4.5 ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท / องค์ กร : ...................................................................................................................................
ทีต่ ้งั : ...................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ ง : ……………………………………………
ผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
รองผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กร
ตาแหน่ งลาดับถัดลงมา

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง ตั้งแต่ ......................................

อัตราเงินเดือนสุ ดท้ าย : ......................................... บาท

รายได้ ขององค์ กร (บาท/ปี ) : ..……………………….... บาท

จานวนพนักงานในองค์ กร : .................................. คน

จานวนพนักงานทีก่ ากับดูแล : ………………………… คน

ถึง ....................................รวมระยะเวลา ........ ปี ......... เดือน
สิ นทรัพย์ขององค์ กร : ……………...………………… บาท

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ (โดยย่อ) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
เหตุผลทีอ่ อกจากงาน (กรุ ณาระบุ) : ………………………………….……………………………………………………
หมายเหตุ : หากมีประวัติการทางานระดับรองผู้บริ หารสู งสุ ดขึ้นไปเพิม่ เติม โปรดจัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ ายใบสมัคร
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5. การเป็ นกรรมการบริษทั ต่ างๆ (เรียงลาดับจากปัจจุบัน – อดีตทุกแห่ ง ในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ทีย่ ื่นใบสมัคร)
ตาแหน่ ง / องค์ กร

วัน / เดือน / ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง

ระยะเวลา

5.1 ตาแหน่ ง : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
องค์ กร : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
...................................................................
5.2 ตาแหน่ ง : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
องค์ กร : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
....................................................................
5.3 ตาแหน่ ง : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
องค์ กร : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
....................................................................
5.4 ตาแหน่ ง : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
องค์ กร : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน

....................................................................
5.5 ตาแหน่ ง : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
องค์ กร : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
....................................................................
หมายเหตุ : หากมีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ต่ างๆ เพิม่ เติม โปรดจัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ายใบสมัคร

6. การอบรม / ดูงานต่ างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการดารงตาแหน่ ง
หลักสู ตร / สถาบันทีอ่ บรม

วัน / เดือน / ปี ทีอ่ บรม

ระยะเวลา

6.1 หลักสู ตร : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
สถาบัน : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
6.2 หลักสู ตร : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
สถาบัน : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน

6.3 หลักสู ตร : .................................................................... ตั้งแต่ ............................................ ....................... ปี
สถาบัน : .................................................................... ถึง ................................................. ................. เดือน
หมายเหตุ : หากมีการอบรม / ดูงานต่ างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการดารงตาแหน่ งเพิม่ เติม โปรดจัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ ายใบสมัคร
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7. ความสามารถทางภาษา – ความสามารถพิเศษ
7.1 ความสามารถทางภาษา

ระดับความสามารถ (โปรดระบุว่า ดีมาก, ดี, พอใช้ )
ฟัง

พูด

อ่าน

เขียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ

7.2 ความสามารถพิเศษ (โปรดระบุความสามารถของท่ าน เช่ น คอมพิวเตอร์ , ความรู้ และความสามารถพิเศษอื่น ๆ เป็ นต้ น)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

8. ประวัติเกีย่ วกับการกระทาความผิด (ความผิดทางวินัย, ความผิดทางแพ่ง, ความผิดทางอาญา)
ไม่ มี
อยู่ระหว่ างถูกดาเนินการ

โดย (หน่ วยงาน) .....................................................................................................................................................
กรณี (ทีถ่ ูกกล่ าวหา) ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
เคยมี
กรณี ........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผลการพิจารณาปรากฏว่า .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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9. ผลงาน / โครงการสาคัญในความรับผิดชอบ หรื อประสบการณ์ และความสาเร็จทีภ่ าคภูมใิ จในอดีต
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการบริหารงาน ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : สามารถจัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ายใบสมัครเพิม่ เติมได้

10. บุคคลอ้างอิง (โปรดระบุให้ ครบทั้ง 3 คน ทีพ่ ร้ อมให้ บมจ. อสมท สามารถสอบถามข้ อมูลของท่ านได้ )
10.1 ชื่ อ – ชื่ อสกุล ...........................................................................................................................................................

อาชีพ / ตาแหน่ ง .....................................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน ........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ......................................................................
10.2 ชื่ อ – ชื่ อสกุล ...........................................................................................................................................................
อาชีพ / ตาแหน่ ง .....................................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน ........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ......................................................................
10.3 ชื่ อ – ชื่ อสกุล ...........................................................................................................................................................
อาชีพ / ตาแหน่ ง .....................................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน ........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................. โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ......................................................................
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11. สุ ขภาพปัจจุบัน
สุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยแนบใบตรวจสุ ขภาพจากแพทย์ แผนปั จจุบัน (ที่ระบุ 5 โรคร้ ายแรงตามกฏ ก.พ.
ว่าด้ วยโรค พ.ศ. 2553)
ในกรณีทที่ ่ านมีโรคประจาตัว โปรดระบุ .........................................................................................................

12. ข้ อมูลประกอบการพิจารณา (เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ )
ให้ แสดงวิสั ยทัศน์ ภ ายใต้ ส ภาวะการแข่ งขั นและที่มี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่ า งรุ นแรงของธุ รกิจ นี้ใ นปั จ จุ บั น
ท่ านมีแนวทางที่จะพลิกฟื้ นองค์ กรให้ เติบโตอย่ างยั่งยืน หรื อแนวทางอื่นๆ ได้ อย่ างไร เป็ นภาษาไทย โดยใช้ ตัวอักษร
“TH Sarabun New” ขนาด 16 pt ความยาวไม่ เกิน 10 หน้ ากระดาษพิมพ์ (A4) โดยใส่ ซองปิ ดผนึกแยกกัน จานวน 6 ชุ ด
ประกอบด้ วยต้ นฉบับ 1 ชุ ด และสาเนา 5 ชุ ด และลงชื่ อกากับทุกซอง

13. การรับรองคุณสมบัติ
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อความที่แจ้ งไว้ ในใบสมัคร รวมทั้งใบรั บรองคุณสมบัติของตนเองที่แนบมาพร้ อมนี้
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของใบสมัคร ตลอดจนเอกสารและข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ ยื่นไว้ ประกอบการสมัครทั้งปวงถูกต้ อง และ
เป็ นความจริ งทุ กประการ และข้ า พเจ้ าเป็ นผู้ มี คุณสมบั ติค รบถ้ ว นตามคุ ณสมบั ติทั่ว ไป คุ ณวุฒิ ทางการศึ กษา และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งของผู้ดารงตาแหน่ ง ผู้อานวยการใหญ่ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ตามที่ได้ ประกาศไว้ ทุกประการ หากปรากฏว่ าไม่ เป็ นความจริ ง หรื อเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ ง
หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันควรแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ าพเจ้ าขาดคุณสมบัติตามที่ได้ รับรองไว้ ให้ ถือว่ าการยื่นใบสมัครนี้
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง และหากข้ าพเจ้ าได้ รับการคัดเลือกแล้ ว ให้ ถือเป็ นเหตุยกเลิกการคัดเลือก หรื อเป็ นเหตุที่จะบอกเลิก
สั ญญาจ้ างได้ และถือว่ าการกระทาข้ างต้ นเป็ นความผิดในคดีอาญาฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
และยอมให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องดาเนินการตามกฎหมายต่ อไป ทั้งนี้ หาก บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน) ได้ รับความเสี ยหายใดๆ
จากการแจ้ งข้ อ ความเท็จ ของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า ยินยอมชดใช้ เงินให้ แก่ บริ ษั ท อสมท จ ากัด (มหาชน) เต็มจ านวน
โดยข้ าพเจ้ ายอมรั บในผลการตัดสิ นของคณะกรรมการสรรหาฯ หรื อคณะกรรมการ บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ซึ่งถือว่ าเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) เผยแพร่ ใบสมัคร เอกสารประกอบใบสมัคร ตลอดจนข้ อมูล
ของข้ าพเจ้ าแก่ บุคคลอื่นได้ เพื่อการสรรหาคัดเลือกและเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งยินยอมให้ บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ทาลายใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครนีไ้ ด้ ตามทีบ่ ริษัท อสมท จากัด (มหาชน) เห็นสมควร
ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การคั ด เลื อ กด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการใหญ่ / กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่
บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน) ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรั บกรรมการ
และพนัก งานรั ฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคั บ ระเบี ยบปฏิบั ติ
ทีเ่ กีย่ วข้ องในการเป็ นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกประการ
ลงชื่ อ ............................................................................ ผู้สมัคร
(.........................................................................)
วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. .................
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บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ป ระกาศ
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง และคุณวุฒิทางการศึกษา หากปรากฏภายหลังว่ าข้ าพเจ้ าขาดคุณสมบัติ
หรื อคุ ณสมบัติไม่ ครบถ้ วน หรื อไม่ เป็ นความจริ งตามที่รับรองไว้ ข้ าพเจ้ ายินดีสละสิ ทธิ์ และไม่ เรี ยกร้ องสิ ทธิใดๆ
ในการคัดเลือกครั้งนี้
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
ยืนยัน ไม่ ยืนยัน

1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ เกิน 58 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันทีย่ ื่นใบสมัคร
1.3 สามารถทางานให้ แก่ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ได้ เต็มเวลา
1.4 ไม่ เป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่ สมประกอบ
1.5 ไม่ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อไม่ เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
1.6 ไม่ เคยรั บ โทษจ าคุ กโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุด ให้ จาคุ ก เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรั บความผิดที่ไ ด้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่ เคยต้ องคาพิพากษาหรื อคาสั่ งของศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่ นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรื อมีทรัพย์สินเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
1.8 ไม่ เป็ นผู้บริหารหรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรื อกิจการอื่นทีแ่ สวงหากาไร
1.9 ไม่ เป็ นข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า ง ซึ่ งมี ต าแหน่ งหรื อ เงิ นเดื อ นประจ าของราชการ
ส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้ องถิ่น หรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐ
1.10 ไม่ เป็ นข้ าราชการการเมื อง สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา สมาชิ กสภาท้ องถิ่น
หรื อผู้บริหารท้ องถิ่น
1.11 ไม่ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องพรรคการเมือง
1.12 ไม่ เคยถูกไล่ ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากงาน เพราะทุจริตต่ อหน้ าที่
1.13 ไม่ เป็ นหรื อภายในระยะเวลาสามปี ก่ อนวันได้ รับแต่ งตั้งไม่ เคยเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร
หรื อผู้มีอานาจในการจั ดการหรื อมีส่วนได้ เสี ยในนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผู้รับสั มปทาน ผู้ร่วมทุน
หรื อมีประโยชน์ ได้ เสี ยเกีย่ วข้ องกับกิจการของบมจ. อสมท เว้ นแต่ การเป็ นประธานกรรมการ
หรื อกรรมการในนิติบุคคลดังกล่ าวโดยการมอบหมายของบมจ.อสมท
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บริษทั อสมท จากัด(มหาชน)
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของตนเอง (ต่ อ)
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
มีความรู้ และประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการองค์ กร หรื อกิจการอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังต่ อไปนี้
ยืนยัน ไม่ ยืนยัน

2.1 เป็ นหรื อเคยปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่ งไม่ ต่ากว่ ารองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ของบมจ.อสมท
และมีอายุในการดารงตาแหน่ งไม่ น้อยกว่ า 120 วัน นับถึงวันทีย่ ื่นใบสมัคร หรื อ
2.2 เป็ นหรื อเคยเป็ น ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่นของรั ฐที่ดารงตาแหน่ งบริ หารไม่ ต่ากว่ าตาแหน่ ง
รองอธิบดี หรื อตาแหน่ งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ อเป็ นอย่างอื่น หรื อ
2.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ด ารงต าแหน่ งบริ ห ารไม่ ต่ า กว่ า รองผู้ ว่ า การ
หรื อรองผู้บริหารสู งสุ ดทีเ่ รียกชื่ อเป็ นอย่ างอื่น หรื อ
2.4 เป็ นหรื อ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด หรื อ รองผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของภาคเอกชน ที่ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ขนาดใหญ่ ที่มี รายได้ (TURNOVER) ไม่ ต่ากว่ า 1,000 ล้ า นบาทต่ อปี โดยมีงบการเงินและ
โครงสร้ างองค์ กร หรื อรายงานประจาปี (ANNUAL REPORT)ในขณะดารงตาแหน่ งมาแสดงด้ วย
2.5 มีวสิ ั ยทัศน์ ในการบริหารจัดการองค์ กรและสามารถบริหารการเปลีย่ นแปลง
2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการบริหารและกากับดูแลกิจการที่ดี
2.7 มีภาวะผู้นา
2.8 สามารถเจรจา/สื่ อสารภาษาต่ างประเทศได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3. คุณวุฒิทางการศึกษา
3.1 สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรี ระบุ ........................................................................................

ลงชื่ อ ............................................................................ ผู้สมัคร
(.........................................................................)
วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. .................

11

บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ จัดทา 6 ชุ ด ต้ นฉบับ 1 ชุ ด และสาเนา 5 ชุ ด (โดยลงชื่ อกากับที่มุมล่ างขวาของ
ใบสมัครทุกหน้ าและรับรองสาเนาถูกต้ องของเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะต้ นฉบับ) โดยแยกเป็ น 2 ซอง ดังนี้
รายการเอกสาร / หลักฐาน

จานวนหน้ า

ซองที่ 1 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( เจ้ าหน้ าทีต่ รวจก่อนปิ ดผนึกซอง )
1. ใบสมัครตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ / กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)

2. สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 6 รู ป (ถ่ายครั้งเดี ยวกันไม่เกิ น 6 เดือนนับถึ ง
วันที่ยนื่ ใบสมัคร)
6. ใบรั บ รองแพทย์จ ากโรงพยาบาลของรั ฐที่ ออกให้ร ะยะเวลาไม่ เกิ น 2 สั ปดาห์ นับถึ งวันที่ ยื่น
ใบสมัคร (ที่ระบุ 5 โรคร้ายแรงตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)
7. ข้อมูลการสอบสวนทางวินยั หรื ออยูร่ ะหว่างการสอบสวนหรื อเคยมีคดีความทางกฎหมาย (ถ้ามี)
8. หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
8.1 แสดงหลั ก ฐานกรณี เ ป็ นหรื อเคยปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ของบมจ.อสมท และมีอายุในการดารงตาแหน่งไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับถึงวัน
ยืน่ ใบสมัคร หรื อ
8.2 แสดงหลักฐานกรณี เป็ นหรื อเคยเป็ น ข้าราชการ หรื อเจ้าหน้าที่ อื่นของรั ฐที่ ดารงตาแหน่ ง
บริ หารไม่ต่ากว่ารองอธิ บดี หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น หรื อ
8.3 แสดงหลักฐานกรณี เป็ นหรื อเคยเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดารงตาแหน่งบริ หารไม่ต่ากว่ารอง
ผูว้ า่ การ หรื อ รองผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น หรื อ

8.4 แสดงหลักฐานกรณี เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดหรื อรองผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของภาคเอกชน
ที่ บ ริ ห ารองค์ก รขนาดใหญ่ ที่ มี ร ายได้ (TURNOVER) ไม่ ต่ า กว่า 1,000 ล้า นบาทต่ อ ปี โดยมี
งบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรื อรายงานประจาปี (ANNUAL REPORT) ในขณะดารง
ตาแหน่งมาแสดงด้วย
9. ประวัติยอ่ ของผูส้ มัครและเอกสารแนบอื่นๆ ที่ผสู ้ มัครเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการยืน่ ใบสมัคร
ซองที่ 2 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ โดยใช้ตวั อักษร “TH Sarabun New” ขนาด 16 pt ความยาวไม่เกิ น 10 หน้า
กระดาษพิมพ์ (A4) โดยใส่ ซองปิ ดผนึกแยกกัน และลงชื่อกากับทุกซอง
ลงชื่ อ ............................................................................ ผู้สมัคร
(.........................................................................)
วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. .................
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บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบท้ ายการแจ้ งประวัติผู้สมัครเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
(กรณีพืน้ ทีใ่ บสมัครไม่ เพียงพอ)
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว ..........................................................................................................................
ขอแจ้ งข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัคร ดังต่ อไปนี้
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8

ข้ อมูลเพิม่ เติมใบสมัครข้ อ ............. เรื่ อง.....................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเอกสารแนบท้ ายดังกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่ อ ............................................................................ ผู้สมัคร
(.........................................................................)

วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. .................
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ติดอากร
แสตมป์

หนังสื อมอบอานาจ

เขียนที่..................................................................
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ................
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า................................................................................................................
ได้มอบอานาจให้......................................................................................................ผูร้ ับมอบอานาจในการยืน่ ใบสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการใหญ่ / กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
กิจการใดที่..............................................................................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
ได้กระทาไปตามหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ระทาด้วยตนเองทั้งสิ้ น
เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .....................................................................
( .....................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
( .....................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
( .....................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
( .....................................................................

ผูม้ อบอานาจ
)
ผูร้ ับมอบอานาจ
)
พยาน
)
พยาน
)

หลักฐานทีต่ ้ องนามาแสดง
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. อากรแสตมป์ 10 บาท
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