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ใบสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ กองทุนการออมแห่งชาติ  

 
 

(๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ โปรดระบ.ุ......................)....................................................................
สัญชาติ .................. เลขประจ าตัวประชาชน....................................................................................... 

(๒) เกิดวันที่ ..............................เดือน ........................................................ พ.ศ. ...................................... 

(๓) อายุ ................................ ปี  และ  เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  

(๔) ข้อมูลการติดต่อ 

 (4.1) ภูมิล าเนาปัจจุบันเลขท่ี ........................ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ......................................... 
ถนน .................................................ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย.์......................................โทร........................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข...........................................อีเมล .............................................................. 

          Line ID………………………………………………….......…………………….. 

 (4.2) ท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

  ใช้ที่อยู่เดียวกับภูมิล าเนาปัจจุบัน 

  ใช้ที่อยู่ เลขที่ ........... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................... ถนน..................................................
ต าบล/แขวง ......................................เภอ/เขต ............................... จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย.์...............................        

(๕) ประวัติการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ติดรูปถ่าย 

(ขนาดไม่ต ่ากว่า 2 นิ้ว) 
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(๖) ประวัติการท างาน 

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

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

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

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

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

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

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

 (๗) อาชีพปัจจุบัน........................................................................................... ............................................. 
 สถานที่ท างาน........................................................................................................................................ 
................................................................................... ................................ โทร................................................... 
 
(8) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกเป็น 
          (โปรดเลือกต่าแหน่งที สนใจสมัครเพียง 1 ต่าแหน่งเท่านั้น หากฝ่าฝืนใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

  กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก โปรดเลือกภาค 

      ภาคเหนือ    ภาคกลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคตะวันออก   ภาคใต้    

     กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ  
  กรรมการซึ งเป็นผู้รับบ่านาญ หมายถึง บุคคลที เป็นผู้รับบ่านาญตามพระราชบัญญัติกองทุน 
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (โดยปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติยังไม่มี “กรรมการซึ งเป็นผู้รับบ่านาญ”  
จึงได้ด่าเนินการเลือก “กรรมการซึ งเป็นสมาชิก” ปฏิบัติหน้าที  “กรรมการซึ งเป็นผู้รับบ่านาญ” ไปพลางก่อน  
ตามบทบัญญัติมาตรา 12 ประกอบมาตรา 68 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554) 

 (9) ข้าพเจ้าขอย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 รูปถ่ายผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า ขนาดไม่ต ่ากว่า 2 นิ้ว จ่านวน 1 รูป (รูปถ่าย 
ไม่เกิน 6 เดือน)   

 หลักฐานที แสดงภูมิล่าเนาหรือถิ นก่าเนิด เช่น ส่าเนาทะเบียนบ้าน ส่าเนาสูติบัตร หลักฐาน 
ที ทางราชการออกให้ที แสดงถึงภูมิล่าเนาหรือถิ นก่าเนิด เป็นต้น 

 ส่าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

 ประวัติการท่างานแสดงประสบการณ์การท่างาน รวมถึงหลักฐานที แสดงประสบการณ์  
การท่างานหรือผลงานอันเป็นที ประจักษ์ 

 เอกสารแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์เพื อการพัฒนาและส่งเสริมการออม เพื อการเกษียณ 
ของกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)  
โดยเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana New หรือ TH SarabunIT9 ขนาด 16 

 ใบเปลี ยนชื อตัวหรือชื อสกุล (ถ้ามี)  
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(10) ความรู้ด้านการลงทุน (โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

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

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

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

.................................................................... ......................................................................................... ................. 
 
(11) ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ (โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

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

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

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

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

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

 (12) ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์การท างานในระดับชุมชน รวมทั้งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก  
หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ (โปรดระบุรายละเอียด)  

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

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

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

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

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

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

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

 (13)  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติให้แก่บุคคลทั่วไปได้ 
(โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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 (14)   บุคคลอ้างอิง (โปรดระบุรายละเอียด) 

 1. ..................................................................ความสัมพันธ์.........................โทร................................... 

 2. ..................................................................ความสัมพันธ์.........................โทร................................... 

 (15)   ค ารับรอง 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก
หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ  และประกาศ 
รับสมัคร และข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครฉบับนี้และ/หรือเอกสารประกอบการสมัคร เป็นข้อมูล 
ที่ถูกต้องและตรงตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนการออมแห่งชาติ 
หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่ืนใดของข้าพเจ้าไปยังบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

       ข้าพเจ้ายินยอมให้ กอช. ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบ านาญ การแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดใน กอช. ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ หรือการบริหารงานอ่ืนใดตามพันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของ กอช. 

 

  ลงช่ือ...........................................................................ผูส้มัคร 

        (.........................................................................)      

วันที่............................................................... 


