
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิ
เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลภายนอกเพือ่รบัการคดัเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง 

ผู้จัดการกองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาต ิ
----------------------------------- 

  ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือรับ
การคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีคุณสมบัติและเง่ือนไข 
ดังต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
1.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
1.5 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้ 

 กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
1.๗ ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 

 ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
1.๘ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของกองทุน 
1.9 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 

2.1 มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา อย่างน้อย 1 ปี 

2.2 มีความรอบรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ดังน้ี 

 2.2.1  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมัคร 

2.2.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของหน่วยราชการที่เป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
และดํารงตําแหน่งทางการบริหารดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมคัร 
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2.2.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
น้ัน และดํารงตําแหน่งทางการบริหาร ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมัคร 
 ทั้งน้ี การดํารงตําแหน่งตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 น้ัน ต้องเป็นการ
ดํารงตําแหน่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมัคร  

2.3  มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

2.4  มีความรอบรู้และความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ การบริหารจัดการ
องค์กร โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาบรรลุเป้าหมาย 

 2.5  มีภาวะการเป็นผู้นํา มีความรอบรู้ มีบุคลิกภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจสูง
มีความสามารถในการสื่อสาร การบริหารบุคคล มีคณุธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร มีความสามารถที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของไทยในระดับนานาชาติ 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ 

4. เงื่อนไขการจ้าง 

4.1 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวาระการดํารงตําแหน่งตามสัญญา
จ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะครบกําหนดก่อน
และเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจ้างแล้ว หากมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้จัดการกองทุนได้อีก หรืออาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทําได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ 

4.2 เมื่อดํารงตําแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้อง 

 4.2.1 ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนที่แสวงหากําไร 

 4.2.2 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจําของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  4.2.3 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านการกีฬา 

 4.2.4 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
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4.3 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
4.3.1 ตาย 
4.3.2 ลาออก 
4.3.3 มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

 4.3.4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งระเบียบ
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหาร
กองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน 
การปฏิบัติงาน การกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอ่ืน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน และรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
 4.3.5 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
เกินสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

4.3.6 สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
4.3.7 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติให้เลิกสัญญา

จ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ หรือผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ของผู้ว่าจ้างกําหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติให้เลิกสัญญาจ้าง
ได้ โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 
 การพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 4.3 น้ี ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าตอบแทน 
การเลิกจ้างหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ แก่ผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

 4.4 การจ้างตามสัญญาจ้างไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  

6. การรับสมัคร 

ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกต้องย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบตามที่กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กําหนด จํานวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนา 6 ชุด) ใส่ซองปิดผนึก
แยกกันแต่ละชุดถึงประธานอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีเอกสาร
และหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนา ดังน้ี 
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6.1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถ Download ใบสมัคร 
ได้ที่ www.sportfund.or.th (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/อ่ืนๆ) หรือ www.sat.or.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้
ตามท่ีอยู่ข้อ 6.8.2 

6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6.3 สําเนาทะเบียนบ้าน 
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 7 รูป               

(ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) 
6.5 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร) รับรองว่าไม่เป็นผู้มี

ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญา
อ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และไม่ปรากฏอาการของโรคต่อไปน้ี 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
6.6 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
6.7 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และระยะเวลา             

ในการทํางาน ตามนัยข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สําหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนให้แสดง
หลักฐานงบการเงินปีล่าสุดหรือไม่เกินสามปีย้อนหลังที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์หรือได้รับการ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในขณะดํารงตําแหน่งของธุรกิจดังกล่าว 

6.8 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์  
(A4) แบบตัวอักษร เช่น TH SarabunPSK หรือ Angsana New เป็นต้น ขนาดตัวอักษร 16 

6.8.1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่  

การบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการกีฬา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ การประเมินผลและการบริหารโครงการ 

6.8.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ได้แก่             

การบริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนาในส่วนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การประเมินสถานการณ์  
ในปัจจุบันและวิเคราะห์อนาคต 

 
 

 
/ การรับเอกสาร... 

 



 

 - 5 - 
 

การรับเอกสารใบสมัครรวมทั้งการยื่นเอกสารให้ติดต่อที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ช้ัน 5 เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2562  
ในเวลาทําการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0 2186 7540,  
0 2186 7598 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.sportfund.or.th (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ อ่ืนๆ) 
หรือ www.sat.or.th 

การย่ืนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ย่ืนด้วยตนเองได้ ที่กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ช้ัน 5 เลขที่ 286  
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่  
19 มีนาคม 2562 ในเวลาทําการ ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ในกรณีที่
ผู้สมัครไม่สามารถไปย่ืนเอกสารด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ทําการแทน โดยใช้
แบบฟอร์มที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กําหนด   

7. การพิจารณาคดัเลือก 
7.1  คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะพิจารณา 

คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน เพ่ือประกาศ
รายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 27 มีนาคม 2562 

7.2 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 7.1 ต้องเข้าสอบภาษอังกฤษเพ่ือทดสอบความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 

7.3  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก มีดังน้ี 
 (1) ข้อมูลจากเอกสารใบสมัคร 
 (2) วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม  
 (3) ประสบการณ์และผลงาน 
 (4) การสื่อสาร 
 (5) บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้นํา 
 (6) ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
7.4 วิธีการพิจารณาคัดเลือก คณะอนุกรรมการจะพิจารณาจาก  
 (1) ประวัติของผู้สมัคร 
 (2) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ 
 (3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 (4) การสัมภาษณ์ (ระยะเวลาไม่เกิน 45 นาที) 
ทั้งน้ี การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงการพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

กําหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 7 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดง
วิสัยทัศน์ ตามวันและเวลาที่กําหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
 

/ 7.5 ในกรณี... 
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7.5 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เห็นว่าจํานวนผู้สมัครน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาให้เสนอช่ือเพ่ือดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ สงวนสิทธ์ิที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวน้ีและ
ดําเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 

8. การแตง่ตั้งผูท้ี่ผา่นการคดัเลือก 
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเสนอช่ือผู้มี

ความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้จัดการ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ ของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงาน การกําหนดค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน และรองผู้จัดการ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่าน้ัน และ
ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62 

 

 
     พลเอก 

 

    (วิชญ์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา) 
ประธานอนกุรรมการคดัเลือกผู้จัดการกองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการกอง(เลขานุการ).......................... 
หัวหน้างาน.................................................... 
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..เงางาม..4 มี.ค. 62..... 



 

    
  
  
  

เลขที่สมัคร.............................  
  
 ใบสมัคร  

ตําแหน่ง ผู้จัดการกองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิ
1. รายละเอียดสว่นบุคคล 

ช่ือ..............................................................................ช่ือสกุล............................................................................... 
   ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................................. 
เกิดวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ...............อายุ...............ปี....................เดือน ในวันย่ืนใบสมัคร 
เช้ือชาติ......................สัญชาติ.......................ศาสนา................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์……………………………………E-mail…………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................... 
.....................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์…………………………………… 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เลขที่..................................................................................ออกให้โดย...................................................................... 
วันออกบัตร.......................................................................บัตรหมดอายุ.................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน     

2. รายละเอียดครอบครัว 

ช่ือ – ช่ือสกุล  บิดา .....................................................................เช้ือชาติ...............สัญชาติ
......................... 

 มารดา ......................................................................เช้ือชาติ...............สัญชาติ
......................... 

สถานภาพผู้สมัคร  โสด สมรส หย่า หม้าย 
คู่สมรส ช่ือ ......................................ช่ือสกุล........................................เช้ือชาติ............................

สัญชาติ............ศาสนา................เกิดวันที่........เดือน...........................พ.ศ................. 
 อาชีพ ..............................................................สถานที่ทํางาน............................................... 
  .................................................................................................................................... 
  ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...................................................... 
  จํานวนบุตร.................คนชาย...................คน  หญิง...................คน   
3. สุขภาพปจัจุบนั 
  สุขภาพอนามัยสมบูรณ ์
  กรณีมีโรคประจําตัว โปรดระบุ................................................................................................................ 

 
 

ติดรูปถ่าย 2 น้ิว 

 



 

 
 

4. รายละเอียดการศกึษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบัน/ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตร ี     
     
ปริญญาโท     
     
ปริญญาเอก     
     
5. ประวัตกิารทาํงาน 
ระหว่างปี 

(พ.ศ.) 
ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

หน่วยงาน 
ตําแหน่ง 
สุดท้าย 

เงินเดือน 
สุดท้าย 

รายได้
หน่วยงาน/ปี 

เหตุผลที่ลาออก 
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6. ผลงาน / ประสบการณใ์นการปฏบิตัิงาน 

1) หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

2) หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (ต่างประเทศ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

3) กิจกรรม / กรรมการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
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7. รางวัล หรือประกาศเกียรตคิณุ ที่ได้รบัจากการปฏบิตังิาน 

ประเภทรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ปี พ.ศ. สถาบัน / หน่วยงานท่ีมอบรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ 

   

   

   

   

   

   

   

   

8. การฝกึอบรม / ดูงาน 

ลําดับที่ หลักสูตร สถาบัน / ประเทศ ระยะเวลา (ปี / เดือน) 

    

    

    

    

    

 
9. ความสามารถทางภาษา-ความสามารถพิเศษ 

(ระบุ – พอใช ้ ดี  ดีมาก) 

ความสามารถทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษ     

ภาษาอ่ืน ๆ     

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

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

 ………………………………………………………….. …………….. …………….. …………….. ……………. 
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ความสามารถพเิศษ 
 
............................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ กรณีพ้ืนที่กรอกข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้สมัครสามารถจัดทําเอกสารแนบใบสมัครได้ 
 
10. ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องหา้ม ดังต่อไปน้ี 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
     (๓) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
     (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
     (๕) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
     (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
     (๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
     (๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของกองทุน 
     (๙) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรอืเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความในใบสมัครนีเ้ป็นความจรงิ ครบถ้วน และถูกต้องทกุประการ หากไม่

ถูกต้องตามความเปน็จริง ให้ถือเปน็เหตทุีจ่ะบอกเลิกสญัญาได ้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตดัสนิของคณะอนกุรรมการคดัเลือกผูจั้ดการกองทนุ โดยถือเปน็ที่

สิ้นสดุ 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้สมัคร 

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

วันที่.........../............................/................. 
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สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย 

..................1  ใบสมัครตําแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

..................2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

..................3  สําเนาทะเบียนบ้าน 

..................4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 7 รูป 

..................5  ใบรับรองแพทย์ 

..................6  หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

..................7  หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน 

..................8  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนและด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

..................9  ข้อมูลอ่ืน อาทเิช่น การเป็นกรรมการในองคก์รกีฬาต่าง ๆ (ถ้ามี) 
    
                   
       บันทึกของเจ้าหน้าที่ ได้ทําการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ของ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ................ช่ือ........................................สกุล...........................................แล้วปรากฏว่า 
 
                    ถูกต้องครบถ้วน 
                    ไม่ครบถว้น 
                         .................................................................................................................................. 
                         .................................................................................................................................. 
                         .................................................................................................................................. 
                         .................................................................................................................................. 
                         .................................................................................................................................. 
                         .................................................................................................................................. 
 

(ลายมือช่ือ)........................................................... 
(..........................................................) 

ตําแหน่ง........................................................... 
.........../............................/................. 
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หนังสือมอบอํานาจ 
 

 
เขียนที่ ............................................... 

วันที่ ..............เดือน ....................................พ.ศ. ............. 
 

โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า 
........................................................................................................... 

ได้มอบอํานาจให้...............................................................................................................................ผู้รับ
มอบอํานาจในการย่ืนใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ 

  กิจการใดที่.............................................................................................................ผู้รับ
มอบอํานาจ ได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบอํานาจ 

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

 

  ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

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

 

                                  ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

 

  ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดง 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
3. อากรแสตมป์ 10 บาท 

 
ติดอากรแสตมป์ 

10 บาท 


