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รูปถ่าย
ขนาดไม่เกิน
๑.๕ x ๒ นิ้ว

ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................
๒. สัญชาติ............................................... เชื้อชาติ..................................... ศาสนา............................................
๓. เกิดวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. .................. อายุ..............ปี .............เดือน ในวันยื่นใบสมัคร
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร ......................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................... E - mail address .....................................................
๕. บัตรประจาตัวประชาชน    
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต ................................................. จังหวัด.....................................................................
วันออกบัตร .................................................................. วันบัตรหมดอายุ ....................................................
บัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่ ............./ ......................... ผู้ออกบัตร .........................................
วันออกบัตร .................................................................. วันบัตรหมดอายุ ....................................................
๖. สุขภาพปัจจุบัน
 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 มีโรคประจาตัว (โปรดระบุ) ....................................................................................................................
๗. สถานภาพการสมรส
๗.๑ คู่สมรส
 โสด
 สมรส
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส ............................................................................................................................. .....
อาชีพ ................................................. สถานที่ทางาน ..................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........................................................
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๗.๒ จานวนบุตร ..................... คน รายชื่อดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ส่วนที่ ๒ : ประวัติการศึกษาและการทางาน
๘. ประวัติการศึกษา
ระดับ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
๙. ประวัติการทางานจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง

๑๐. ประวัติการอบรม/ประกาศนียบัตรอื่น (ถ้ามี)
ปี พ.ศ.
หลักสูตร

อายุ (ปี)

สถานศึกษา/สถานที่ทางาน

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถานที่

หน่วยงาน/ประเทศที่จัด
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๑๑. ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการ
บริหารหน่วยงาน (ระบุย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี โดยอาจจัดทารายละเอียดเป็นเอกสาร A4 ขนาดอักษร ๑๖
จานวนไม่เกิน ๒ หน้า แนบท้ายใบสมัครก็ได้)
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๒. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (โดยอาจ
จัดทารายละเอียดเป็นเอกสาร A4 ขนาดอักษร ๑๖ จานวนไม่เกิน ๒ หน้า แนบท้ายใบสมัครก็ได้)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๓. บุคคลอ้างอิง
๑. ชื่อ
นามสกุล
.
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
.
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
.
๒. ชื่อ
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

นามสกุล
หน่วยงาน
อีเมล

.
.
.

๑๔. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาดไม่เกิน ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
 ๒. ส าเนาประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัคร
 ๓. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้าน
 ๔. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 ๕. หลั ก ฐานแสดงถึ ง ความสามารถ ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานพร้ อ มผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์
ความสาเร็จที่ได้รับในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เช่น ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทาง
วิชาการ โครงการสาคัญในความรับผิดชอบ
 ๖. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ และระยะเวลาของใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ตรวจสุขภาพ
 ๗. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
 ๘. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (ถ้ามี)

-4-

๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๓. สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
๔. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๖. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่ น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๘. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
รวมถึงอยู่ ร ะหว่า งถู ก พั กงาน พักราชการ หรือสั่ งให้ ห ยุดงานเป็น การชั่ว คราวใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
๙. ไม่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
(ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)
๑๐. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชนอื่น (ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)
๑๑. ไม่เป็ น ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ในกิจ การที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการ
แข่งขันกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดในแบบข้อมูล นี้และเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับแบบ
ข้อมูลนี้ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ข้ า พเจ้ า จากบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ข้ า พเจ้ า อ้ า งอิ ง ถึ ง
และข้าพเจ้าได้รั บทราบและยอมรับ หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหา รวมทั้งยอมรับผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................
(............................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
วันที่........... เดือน........................... พ.ศ. ............
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หนังสือแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล
เขียนที่ ...........................................
วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ. ..............
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................. นามสกุล..........................................
เลขบัตรประชาชน ............................................................. อยู่บ้านเลขที่ .............................. หมู่ ที่ .........................
ตรอก/ซอย .................................... ถนน..................................... ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณี ย์.............................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร.......................................... E-mail .....................................................
ยินยอมให้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ข้าพเจ้า
ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีสิทธิ
ในการดาเนินการใดๆ ในการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้ากับ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานพิสูจน์
หลักฐานตารวจ และตรวจสอบประวัติในหน่วยงานต่างๆ ที่อาจมีประวัติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและลายพิมพ์
นิ้วมือของข้าพเจ้า พร้อมทั้งยินยอมให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ เปิดเผย
ข้อมูลประวัติของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นที่ข้าพเจ้าได้
สมัครไว้
ลงชื่อ............................................................. ผู้ให้ความยินยอม
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................. พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................. พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

