
 
 

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากดั  

 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ช่ือ – ช่ือสกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                          

                       (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………… 

 เพศ ………….  วนั/เดือน/ปีเกิด ……………………… อาย ุ………. ปี …….. เดือน (นบัถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร) 

 สัญชาติ ..……………………..  เช้ือชาติ …………………………..  ศาสนา ……………………………..…..                                          

1.2 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  เลขท่ี ………. หมู่ ……. หมู่บา้น ………………………..  ซอย …..…………………..  

 ถนน ……………………… ต าบล/แขวง ………………………….. อ าเภอ/เขต ……………………………... 

 จงัหวดั …..……………………… รหสัไปรษณีย ์………………. โทรศพัท ์………………………………….. 

1.3  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก  เลขท่ี …………….  หมู่ ……..  หมู่บา้น …….………………………………..       

 ซอย …………………………. ถนน ……………………………. ต าบล/แขวง ………………………….……       

 อ าเภอ/เขต …………………………… จงัหวดั ….………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………. 

 โทรศพัท ์…………………………. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ………………………… โทรสาร …………………... 

 E-Mail address  ………………………………………………………………………………………………… 

1.4 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี 

 ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต …………………………….………..  จงัหวดั  ………………………………………….  

 วนัออกบตัร  ………………………………..…….  วนัหมดอาย ุ …………………………………..…….……  

       หรือ  บตัรประจ าตวัราชการ/รัฐวิสาหกิจเลขท่ี   ……………………………………………………………….. 

 ออกให้โดย   …………………………….………..  จงัหวดั  …………………………………………. ……… 

 วนัออกบตัร  ………………………………..…….  วนัหมดอาย ุ …………………………………..…….……  
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1.  ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

1.5 ช่ือ – ช่ือสกุล   บิดา …..…………………………………………………………………………………….…… 

 อาชีพ ……………………………………………… ต าแหน่ง ………………………………………………… 

 สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………………………………….. 

 ช่ือ – ช่ือสกุล   มารดา ..…………………………………………………………………………………….…… 

 อาชีพ ……………………………………………… ต าแหน่ง ………………………………………………… 

 สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………………………………….. 

1.6 สถานภาพ                     โสด                               สมรส                            หย่า                             หมา้ย 

1.7 ช่ือ – ช่ือสกุล   คู่สมรส  ...………………………………… ช่ือสกุลเดิม (ถา้มี) ….……………………….…… 

       อาชีพ  ………………………………………….  ต าแหน่ง  …………………………………………………… 

       สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศพัท ์………………………………………………..  โทรสาร ……………………………………………        

 การเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือกรรมการบริหารในการจดัการองคก์รต่าง ๆ : 

       (1)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

       (2)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

       (3)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 จ านวนบุตร …….. คน 

       1.7.1  ช่ือ-ช่ือสกุล  ……..………………………………………………………………  อาย ุ………………. ปี 

   อาชีพ ……………………………………………..  ต าแหน่ง ………………………………………..…. 

    สถานท่ีท างาน …………………………………………………………………………………………....  

  โทรศพัท ์……………………………………………. โทรสาร ………………………………………… 

       1.7.2  ช่ือ-ช่ือสกุล ……...………………………………………………………………  อาย ุ………………. ปี 

  อาชีพ ……………………………………………..  ต าแหน่ง ………………………………………..…. 

    สถานท่ีท างาน …………………………………………………………………………………………....  

  โทรศพัท ์……………………………………………. โทรสาร ………………………………………… 
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2.  ประวัติการศึกษา (ระดับปริญญา) 

ระดบัการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถานศึกษา/ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ 

    

    

    

    
 

3.  อาชีพปัจจุบัน 

3.1  ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร แห่งท่ี 1  : 

ท่ีตั้ง : 

ต าแหน่ง : ว/ด/ป ท่ีด ารงต าแหน่ง :  ………………………… 

รวมระยะเวลา :  ……… ปี ……… เดือน 

อตัราเงินเดือน :                                                   บาท รายไดข้ององคก์ร (บาท/ปี) :                                       บาท 

จ านวนพนกังานในองคก์ร :                                คน จ านวนพนกังานท่ีก ากบัดูแล :                                     คน 

โทรศพัท ์: โทรสาร : 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ่) : 
 

 

3.2  ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร แห่งท่ี 2 (ถ้ามี) : 

ท่ีตั้ง : 

ต าแหน่ง : ว/ด/ป ท่ีด ารงต าแหน่ง :  ………………………… 

รวมระยะเวลา :  ……… ปี ……… เดือน 

อตัราเงินเดือน :                                                   บาท รายไดข้ององคก์ร (บาท/ปี) :                                       บาท 

จ านวนพนกังานในองคก์ร :                                คน จ านวนพนกังานท่ีก ากบัดูแล :                                     คน 

โทรศพัท ์: โทรสาร : 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ่) : 
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4. ประสบการณ์การท างานในระดับผู้บริหาร   

4.1  ต าแหน่ง : วนั/เดือน/ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง  …………………………. 

ระยะเวลา : 

…………….  ปี 

………….เดือน 

     หน่วยงาน : 

     เงินเดือนสุดทา้ย :                                                        บาท  

     รายไดข้ององคก์ร (บาท/ปี) :                                                 บาท 

     จ านวนพนกังานในองคก์ร :                                    คน จ านวนพนกังานท่ีก ากบัดูแล :                           คน 

       หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ่) : 

 

 

      เหตุผลท่ีออกจากงาน (กรุณาระบุ) :  

 

 

4.2  ต าแหน่ง : วนั/เดือน/ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง  …………………………. 

ระยะเวลา : 

…………….  ปี 

………….เดือน 

     หน่วยงาน : 

     เงินเดือนสุดทา้ย :                                                        บาท  

     รายไดข้ององคก์ร (บาท/ปี) :                                                 บาท 

     จ านวนพนกังานในองคก์ร :                                 คน จ านวนพนกังานท่ีก ากบัดูแล :                           คน 

        หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ่) : 

 

 

        เหตุผลท่ีออกจากงาน (กรุณาระบุ) : 
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4.3  ต าแหน่ง :                                                                        วนั/เดือน/ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง  …………………………. 

ระยะเวลา : 

…………….  ปี 

………….เดือน 
     หน่วยงาน : 

     เงินเดือนสุดทา้ย :                                                        บาท  

     รายไดข้ององคก์ร (บาท/ปี) :                                                 บาท 

     จ านวนพนกังานในองคก์ร :                                คน จ านวนพนกังานท่ีก ากบัดูแล :                           คน 

        หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ่) : 

 

 

      เหตุผลท่ีออกจากงาน (กรุณาระบุ) : 

 
 

5.  การเป็นกรรมการบริษัทต่าง ๆ  
ต ำแหน่ง/องค์กร วัน/เดือน/ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ระยะเวลำ 

5.1 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

5.2 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

5.3 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

5.4 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

5.5 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

5.6 ต าแหน่ง : 

     องคก์ร : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 
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6.  การอบรม/ดูงานต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงต าแหน่ง  

หลกัสูตร/สถำบันท่ีอบรม วัน/เดือน/ปีท่ีอบรม ระยะเวลำ 

6.1 หลกัสูตร : 

     สถาบนั : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

6.2 หลกัสูตร : 

     สถาบนั : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

6.3 หลกัสูตร : 

     สถาบนั : 

ตั้งแต่ ………………………. 

ถึง …………………………. 

 

 

7.  ความรู้ ความสามารถทางภาษา  

ภำษำ 
ระดับควำมสำมำรถ (โปรดระบุว่ำ ดีมำก, ดี, พอใช้) 

พูด เขียน อ่ำน 

ภาษาองักฤษ ……………………. ……………………. ……………………... 

ภาษาอ่ืน ๆ  
(1)  ………………………  
(2)  ………………………  
(3)  ………………………  

 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

 

8.  ความสามารถพเิศษ  

8.1 คอมพิวเตอร์ (โปรดระบุความสามารถของท่านในการใชง้านคอมพิวเตอร์) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.2 ความรู้ ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………………………… 
       ........................................................................................................................................................................... 
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9. ประวัติเกีย่วกบัการกระท าความผิด (ความผิดทางวินัย, ความผิดทางแพ่ง, ความผิดทางอาญา) 

     เคยมีประวติัเก่ียวกบัการกระท าความผิด (ความผิดทางวินยั, ความผิดทางแพ่ง, ความผิดทางอาญา) 

                       ไม่มี 

                    อยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการ                                                                                                                                                                             

                      โดย (หน่วยงาน)  …………………………………………………………………………………. 
   กรณี (ท่ีถูกล่าวหา) ……………………………………………..………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………….. 
           มี 
   กรณี ………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………….. 
   ผลการพิจารณาปรากฏวา่ …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ผลงาน/โครงการส าคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจในอดีต 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 
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11. บุคคลอ้างอิง (กรอกให้ครบ  3คน) 

11.1  ช่ือ – ช่ือสกุล   ………………………………………………………………………………………………… 

  อาชีพ/ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………..…………….  

  สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………...………………………. 

    ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………… 

  โทรศพัท ์………………………………………………………………………………………………………. 

11.2  ช่ือ – ช่ือสกุล   ………………………………………………………………………………………………… 

  อาชีพ/ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………..…………….  

  สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………...………………………. 

    ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………… 

  โทรศพัท ์………………………………………………………………………………………………………. 

11.3  ช่ือ – ช่ือสกุล   ………………………………………………………………………………………………… 

  อาชีพ/ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………..…………….  

  สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………………...………………………. 

    ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………… 

  โทรศพัท ์………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. สุขภาพปัจจบุัน 

 ใบตรวจสุขภาพจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 ในกรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั โปรดระบุ …………………………………………………………………... 

 

13. ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 วิสัยทศัน์ แผนธุรกิจ และแนวความคิดในการบริหารจดัการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากดั 
เป็นภาษาไทย  ความยาวไม่เกิน 3 หนา้  กระดาษขนาด A4  จ านวน 6 ชุด และใส่ซองปิดผนึก ซองละ 1 ชุด 
 ทั้งน้ี  ผูส้มคัรสามารถแนบขอ้มูลเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบไดโ้ดยไม่จ ากดัความยาว  
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14. หลักฐานประกอบการยืน่ใบสมัคร 

 

รายการเอกสารและหลกัฐาน มี  (/)  ไม่มี () หมายเหต ุ

1.  ใบสมคัรต าแหน่งผูจ้ดัการ รทส. พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรงไม่
สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว 

   

2.  ประวติัและประสบการณ์การท างาน (Resume)     

3.  ส าเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (ระดบัปริญญาตรี   
ขึ้นไป) 

   

4. ส าเนาทะเบียนบา้น     

5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    

6.  หนงัสือรับรองสถานภาพในการท างานท่ีแสดงถึงความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการทางดา้นการเงินหรือการบริหารสัญญา และคุณสมบติัเฉพาะ
ต าแหน่ง  

 
  

7.  ใบรับรองคุณสมบติัของตนเอง  ประกอบการสมคัรเขา้รับการ
คดัเลือกเขา้ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการ รทส.    

 

 

 

8.   ผลงาน/โครงการส าคญัในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ท่ี
ประสบความส าเร็จในอดีต ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ธุรกิจโรงแรม (กรณีมีเอกสารแนบเพ่ิมเติม) 

 

 

 

9.  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจบุนั (ไม่เกิน 1 เดือน นบัถึงวนัท่ีผูส้มคัร
ยื่นใบสมคัร) 

 

 

 

10. ส าเนาบญัชีต าแหน่งงานท่ีแสดงถึงต าแหน่งท่ีด ารงอยู ่โดย
เอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองหรือมีหนงัสือรับรองจาก
หน่วยงานตน้สังกดั 

 
 

 

11. รายงานประจ าปี (Annual Report)(ถา้มี) ส าเนางบการเงินและ
ส าเนาโครงสร้างผงัการบริหารองคก์รในขณะด ารงต าแหน่งนั้น ๆ  
และขณะด ารงต าแหน่งปัจจุบนั  โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บการ
รับรองหรือมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั 

 
 

 

12.   วิสัยทศัน์ แผนธุรกิจ และแนวความคิด ซ่ึงผูส้มคัรไดล้งลายมือ
ช่ือก ากบั และปิดผนึกมาเรียบร้อยแลว้ จ านวน 6 ชุด     
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กำรรับรองคุณสมบัติ  

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบใบสมคัรน้ี รวมทั้งใบรับรองคุณสมบติัของตนเองท่ี
แนบมาพร้อมน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของใบสมคัร ตลอดจนเอกสารและขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดย้ืน่ไวป้ระกอบการสมคัร
ทั้งปวงถูกตอ้งครบถว้นและเป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามคุณสมบติัทัว่ไป 
และคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการบริษทั โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากดั ตามท่ีได้
ประกาศไวทุ้กประการ หากปรากฏวา่เอกสารหรือขอ้มูลไม่เป็นความจริงหรือเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งตรงกบั
ความจริงหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัควรแจง้ใหท้ราบ หรือขา้พเจา้ขาดคุณสมบติัตามท่ีไดรั้บรองไว ้ใหถื้อวา่การยืน่
ใบสมคัรน้ีเป็นอนัส้ินสุดลง  และหากขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ใหถื้อเป็นเหตุยกเลิกการคดัเลือก หรือเป็นเหตุท่ี
จะบอกเลิกสัญญาจา้งไดแ้ละถือวา่การกระท าขา้งตน้เป็นความผิดในคดีอาญาฐานแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี และยอมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  ทั้งน้ีหาก บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ ากดั ไดรั้บความเสียหายใด ๆจากการท่ีขา้พเจา้ไดแ้จง้เอกสารหรือขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชเ้งินใหแ้ก่
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากดั  เตม็จ านวน โดยขา้พเจา้ยอมรับในผลการตดัสินของคณะกรรมการ
สรรหาฯ  ซ่ึงถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 
 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูจ้ดัการบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากดั 
ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ                
พ.ศ.2518 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
และ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 รวมทั้งจะปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการเป็นผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายทุกประการ 
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 ในกรณีเน้ือท่ีในการกรอกขอ้ความหวัขอ้ใดไม่เพียงพอ โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม 


