
 

 

ใบสมัคร 

ตําแหน่ง 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 

(การกรอกข้อมูลใบสมัครหากเนือทีในการกรอกข้อมูลในแต่ละข้อไม่เพยีงพอ ผู้สมัครสามารถจัดทาํเป็นเอกสารแนบเพิมเติมได้) 

1. รายละเอยีดส่วนบุคคล 

ชือ นาย/นาง/นางสาว/ อืน ๆ     ชือสกุล     

      ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ)์          

วนั เดือน ปีเกิด      อายุ     ปี   เดือน          สัญชาติ          ทีอยูปั่จจุบนั  

                                                     

    รหสัไปรษณีย ์                โทรศพัท์                  

Email             

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น           

                 รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์   

อาชีพ    สถานทีทาํงาน    ตาํแหน่ง   

บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที                                                                                วนัหมดอาย ุ  

บตัรขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  เลขที   วนัออกบตัร   

 

2. รายละเอยีดครอบครัว 

   สถานภาพ         โสด   สมรส        

   ชือ - ชือสกุล คู่สมรส     อาชีพ      

   สถานทีทาํงาน            

   รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัท์   ตาํแหน่ง    

   รายละเอียดของบุตร เพศชาย   คน เพศหญิง  คน 

 

3. สุขภาพปัจจุบัน 

           

สุขภาพสมบูรณ์ 

 กรณีมีโรคประจาํตวั (โปรดระบุ)         

ใบสมคัรเลขที    

วนัที     



 

 

4. รายละเอยีดการศึกษา 

ระดบั 

การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบนั/ประเทศ ปีทสีาํเร็จ 

การศึกษา 

ปริญญาตรี    

   

ปริญญาโท    

   

ปริญญาเอก    

   

 

5. ประวัติการทํางาน 

ระหวา่งปี 

(พ.ศ.) 

ชือองคก์ร ตาํแหน่งสุดทา้ย เงินเดือน

สุดทา้ย 

รายไดอ้งคก์ร/ปี เหตุผลที

ลาออก 

      

      

      

      

      

      

*กรณีเคยเป็นผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํการผิดวินยั หรือยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินยั หรือการพิจารณา

ทางวินยั หรือถูกพกังาน หรือถูกสังใหห้ยดุงานเป็นการชวัคราวในลกัษณะเดียวกบัการถูกพกังาน  

(โปรดระบุ) 

            

             

 

 

 

 

 



 

 

 6. ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน (ในแต่ละข้อไม่เกนิ 15 บรรทัด)   

   1) ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบติังานในประเทศ และหนา้ทีความรับผิดชอบ 

            

            

            

             

 

   2) ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบติังานในต่างประเทศ และหนา้ทีความรับผิดชอบ (กรณีเคย

ปฏิบติังานประจาํในต่างประเทศ โปรดระบุ) 

            

            

            

             

  7. ผลสัมฤทธใินการทํางานทีผ่านมา (ในแต่ละข้อไม่เกนิ 15 บรรทัด)   
 

            

            

            

             

 

8. การฝึกอบรม 

ที หลกัสูตร สถาบนั/ ประเทศ ระยะเวลา 

(ปี เดือน) 

    

    

    

    

    

 

 



 

 

9. ความสามารถทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

(ระบุ พอใช ้ดี ดีมาก) 

ภาษาองักฤษ     

ภาษาอืน ๆ 

 

    

    

    

    

ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 10. ความคิดเห็นของผู้สมัคร (ในแต่ละข้อไม่เกนิ 15 บรรทัด) 

 1)  มูลเหตุจูงใจทีท่านสนใจร่วมงานกบั บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

                    

                 

                 

2)  คุณสมบติัของท่านทีคิดวา่เหมาะกบัตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั ปตท. นาํมนัและ 

การคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

                    

                 

                 

  3)  ความคิดเห็นอืน ๆ 

                    

                 

                 

 

 



 

 

11. เอกสารแสดงแนวคิดในการบริหารจัดการบริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) และ

วิสัยทัศน์ทีเหมาะสมกับการดําเนินการและการขยายธุรกิจของบริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) เป็นภาษาไทย มีความยาวไม่เกนิ 5 หน้า ขนาดกระดาษ A4 (ตัวอกัษร TH SarabunPSK ขนาด 16)  

 

12. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนี 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไมเ่กิน 58 (ห้าสิบแปด) ปีบริบูรณ์ ในวนัทียนืใบสมคัร 

 (3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ในวนัทียนืใบสมคัร 

 (4) สามารถทาํงานใหแ้ก่ บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ตม็เวลา 

 (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  

 (7) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที

ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (8) ไม่เคยต้องคาํพิพากษาหรือคาํสังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิมขนึผิดปกติ 

 (9)  ไม่เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของรัฐวิสาหกิจอืน หรือกิจการอืนทีแสวงหากาํไร ตงัแต่วนัที

ไดรั้บแต่งตงั 

 (10) ไม่เป็นขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน หรือหน่วยงานอืนของรัฐตงัแต่วนัทีไดรั้บแต่งตงั 

 (11) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิน

หรือ ผูบ้ริหารทอ้งถิน ในวนัทียนืใบสมคัร 

 (12) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าทีของพรรคการเมือง ในวนัทียืน

ใบสมคัร 

 (13) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงานเพราะทุจริตต่อหนา้ที 

 (14) ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตงั ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึงเป็นผูรั้บสัมปทาน ผูร่้วมทุน หรือมี

ประโยชน์ไดเ้สียเกียวขอ้งกบักิจการของ บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) เวน้แต่การเป็น

ประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ บริษัท ปตท. นาํมนัและ     

การคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 



 

 

 นอกจากคุณสมบติัขา้งตน้ ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพิมเติม และไม่มีลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมทีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามมาตรา 89/3 และ 89/6 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมทังประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที กจ. 3/2560 ลงวนัที 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรืองการ

กาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) ที https://pdpa.pttor.com เรียบร้อยแลว้ 

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่ บริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ในการเก็บ

รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เกยีวกับ ศาสนา ตามทีปรากฏในสําเนาบัตรประชาชน เพอืวัตถุประสงค์

ในการพิจารณาคัดเลือกตามทีข้าพเจ้ายืนสมัครนี 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสรรหาแลว้ และขอรับรองว่า ขอ้ความทีระบุและแจง้ไว้

ในแบบใบสมัครนี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ปตท. นํามันและ 

การคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลทีเกียวขอ้งจากหน่วยงานของรัฐ และหรือหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งอืนๆ ได ้และหากปรากฏต่อมาภายหลงัวา่ ขา้พเจา้ขาดคุณสมบติัหรือมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือ

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นความจริงตามทีไดแ้จง้และรับรองไว ้ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมสละสิทธิในการ

คดัเลือกครังนี และจะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องใดๆ ทงัสิน และหากการกระทาํดงักล่าวเกิดจากความจงใจปกปิด

ขอ้เท็จจริงหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของขา้พเจ้า ขา้พเจา้ยินดีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือ

ชดใชค้วามเสียหายทีเกิดขึน 

 
 

                                                               ลงชือ     ผูส้มคัร 

                                                           (     ) 

                                                        วนัที      เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารการสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาเอกสารถูกตอ้งทุกหนา้) 
 

 สาํเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

 หลกัฐานหนงัสือทีแสดงถึงการรับรองคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง โดยผูส้มคัรสามารถยืนหลกัฐาน

เพิมเติมทีแสดงถึงความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถึงคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งที

จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพือการดาํเนินการและการขยายธุรกิจของบริษทั ปตท. นาํมนั

และการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแสดงแนวความคิดในการบริหารจดัการ บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 และวิสัยทศัน์ทีเหมาะสมกบัการดาํเนินการและการขยายธุรกิจของบริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้

ปลีก จาํกดั (มหาชน) เป็นภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ ขนาดกระดาษ A4 (ตวัอกัษร 

TH SarabunPSK ขนาด 16)  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ 

สาํเนาทะเบียนบา้น 

ใบรับรองแพทย ์จากแพทยที์มีใบรับรองการประกอบโรคศิลป์ (ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวนัทียืน         

ใบสมคัร) เพือแสดงวา่มิไดม้ีโรคร้ายแรงทีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

หนงัสือรับรองการดาํรงตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั พร้อมแนบโครงสร้างองคก์ร 

หนังสือแสดงงบการเงินขององค์กรทีมีรายได้ไม่ตาํกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ในปีใดปีหนึง 

ในขณะดาํรงตาํแหน่ง (กรณีผูส้มคัรจากภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ) 

แบบฟอร์มให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สําหรับผูส้มคัรเพือ

รับการคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก 

จาํกดั (มหาชน) 

 

ทังนีให้ผู้สมัครนําส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ซอง โดยซองแรกบรรจุเอกสารแสดงแนวความคิดในการ

บริหารจัดการ และซองที 2 บรรจุเอกสารอืนๆ  


