
 
                                    

ใบสมัคร 

ต ำแหน่งผู้ช่วยเลขำธิกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตรอ์งคก์รและกำรวิจัย 

1.  ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ …………………… ชื่อ-สกลุ............................................................................... 

 ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ)์  ............................................................................................................................. 

เลขประจ ำตัวประชำชน                                                                 

วนัออกบตัร  ........................................................ วนัหมดอาย ุ ....................................................... 

วัน เดือน ปีเกิด ..............................................  อาย ุ............. ปี …....... เดอืน   สญัชาติ ........................................................... 

ทีอ่ยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน ……...………………………………………………………………………….…...... 

..................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได)้  ............………………………………………………………………………............... 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์.........................   

โทรศพัท ์........................................................... e-mail address ......................................................................... 

 

2.  ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน / ประเทศ 
ปีทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ปริญญำตรี 
 

 
 
 

  

ปริญญำโท 
 

 
 
 

  

ปริญญำเอก  
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3.  ประวัติกำรท ำงำน 

ระหว่ำงปี (พ.ศ.) ชื่อองคก์ร ต ำแหน่งสุดท้ำย เหตุผลทีล่ำออก 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

4.  ข้อมูลสุขภำพในปัจจุบัน  
 

                สขุภาพอนามยัสมบรูณ ์    .………………………………….……………………………………..... 

      กรณีมีโรคประจ าตวั  โปรดระบุ     .………………………………….………………………………………..  

5.  ผลงำน / ประสบกำรณใ์นกำรปฏิบัติงำนทีส่ ำคัญหรือดีเด่น 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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7.  ควำมคิดเหน็ของผู้สมัคร 

7.1  มูลเหตุจูงใจทีท่่ำนสนใจร่วมงำนกับกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
 

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

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

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

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

7.2  คุณสมบัติของท่ำนที่คิดว่ำเหมำะสมกับต ำแหน่งผู้ช่วยเลขำธิกำรกลุ่มงำนยุทธศ์ำสตรอ์งคก์รและกำรวิจัย
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

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

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

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

7.3  ควำมคิดเห็นอื่น  

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

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

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

8. บุคคลอ้ำงอิง 

รายชื่อบคุคลอา้งอิงที่น่าเชื่อถือและยินยอมใหข้อ้มลูเพื่อตรวจสอบประวติัการท างานของท่าน อย่างนอ้ย 3 คน 

1) ชื่อ-นามสกลุ ................................................................................  ต าแหน่ง .................................................         

สถานที่ท างาน .........................................................................................  โทรศพัท ์................................................. 

2) ชื่อ-นามสกลุ ................................................................................  ต าแหน่ง .................................................         

สถานที่ท างาน .............................................................................  โทรศพัท ์................................................. 

3) ชื่อ-นามสกลุ ................................................................................  ต าแหน่ง .................................................         

สถานที่ท างาน .............................................................................  โทรศพัท ์................................................. 
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นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส ำหรับกำรสมัครงำน 

โดยที่ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคัดเลือกเป็นพนักงานของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) และ กบข. 

จะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy 

Notice) ดงัต่อไปนี ้

1. กบข. จะเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 

เพศ วนัเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศพัท ์และที่อยู่ รวมทัง้จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มลูส่วน

บุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิว้มือและรูปภาพใบหน้า) เท่าที่จ  าเป็นเท่านั้น  ทั้งนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์

ดงัต่อไปนี ้

(1) การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครงาน เช่น อายุ สัญชาติ สถานะบุคคลลม้ละลาย ประวัติการศึกษา ประวัติ

อาชญากรรม ประวตัิการท างานและการถกูลงโทษทางวินยั การมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท าหรือแข่งขนักบักิจการของ กบข. เป็นตน้ 

(2) การสัมภาษณ์งาน การทดสอบบุคลิกภาพและอุปนิสัย หรือการทดสอบความรูอ้ื่น เพื่อประกอบการพิจารณา

คดัเลือกเป็นพนกังานของ กบข. 

(3) การจดัท าหนงัสือแจง้ผลการคดัเลือก การบรรจแุต่งตัง้เป็นพนกังาน และการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิงาน  

2. กบข. จะใหก้ารคุม้ครองและรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้มิให้เกิดการรั่วไหลหรือถูก

น าไปใชโ้ดยผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และ กบข. จะลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้เป็นขอ้มลูที่

ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้ถกูจดัเก็บไวเ้ป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีจดัท าใบสมคัรนี ้

และในระหว่างที่ กบข. จัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ไวด้ังกล่าว ขา้พเจา้อาจขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ขา้พเจา้ได ้

3. ในกรณีที่ขา้พเจา้คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้ จะท าให ้กบข. ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวแ้ละไม่อาจพิจารณาคดัเลือกขา้พเจา้เป็นพนกังานของ กบข. ได ้

4. ขา้พเจา้สามารถติดต่อ กบข. เก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้ไดด้งัต่อไปนี ้

(1) ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 เลขที่ 990 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 

 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทร. 0 2636 1000   อีเมล : correspondence@gpf.or.th 

(2) เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 เลขที่ 990 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 

 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทร. 0 2636 1000   อีเมล : dpo@gpf.or.th 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มีคณุสมบติัเป็นไปตามคณุสมบติัที่ระบุในประกาศรบัสมคัรบคุคลเพื่อคดัเลือกผู้
ด  ารงต าแหน่งผูช้่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธ์ศาสตรอ์งคก์รและการวิจัย รวมทัง้ไดย้ื่นเอกสารและขอ้มูลประกอบการ
สมัครที่แทจ้ริงและถูกตอ้ง หากปรากฏภายหลงัว่าขา้พเจา้ขาดคุณสมบติัหรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือขอ้ความที่
แจง้ดงักล่าวไม่เป็นความจรงิ ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งตามท่ีไดร้บัรองไว ้ ขา้พเจา้ยินดีสละสิทธิ์และไม่เรียกรอ้งสิทธิ
ใด ๆ ในการคดัเลือกครัง้นี ้  
 
 

                   ลงชื่อ ........................................................  ผูส้มคัร  

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

      วนัที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 

หมายเหต ุ:  กรณีพืน้ที่กรอกขอ้มลูไม่เพียงพอ ผูส้มคัรสามารถท าเอกสารแนบใบสมคัรได ้

  

เอกสำรกำรสมัคร    กรุณาลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้   

(1) ใบสมคัรงาน (ตามแบบที่กองทนุก าหนด) 

(2) ประวติัย่อ (Resume) 

(3) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิว้ 1 รูป  

(4) ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรเจา้หนา้ที่องคก์ารของรฐั 

(5) ส าเนาหลกัฐานแสดงคณุวฒุิการศกึษา 

(6) หนงัสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน ซึ่งระบตุ าแหน่งและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 


