เอกสารแนบท้าย

ใบสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ

ติดรูป ขนาด
๑.๕ นิ้ว

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
ศาสนา

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
3. สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
ตาแหน่งหน้าที่
โทรศัพท์

โทรสาร

4. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปี. พ.ศ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

5. ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
 ด้านธรณีวิทยา
 ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 ด้านสังคมศาสตร์
 ด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบท้าย
-26. ประวัติการทางาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

7. วิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 2 หน้า A4)

เอกสารแนบท้าย
-3ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับทราบ
หลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้แสดงไว้ต่อ
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่ งชาติ และหากข้าพเจ้ าแสดงเอกสารอัน เป็น เท็ จ ข้าพเจ้ายินยอมรับ ผิ ดชอบความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้ น
ดังกล่าว
(ลงชื่อ)
(
วันที่
เดือน

ผู้สมัคร
)
พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

ใบเสนอชื่อบุคคลสำหรับหน่วยงำนของรัฐ สถำบันอุดมศึกษำ
หรือองค์กรอื่นที่ดำเนินงำนด้ำนธรณีวิทยำ ด้ำนวิศวกรรมเหมืองแร่
ด้ำนสังคมศำสตร์ หรือด้ำนสิ่งแวดล้อม
เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
ชื่อหน่วยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กร
สถานที่ตั้ง เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ประสงค์ที่ จ ะขอเสนอบุ ค คลเข้า รับการคั ดเลื อกเพื่ อแต่งตั้งเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ใน
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
ด้าน
2.
ด้าน
3.
ด้าน
4.
ด้าน
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ตามแบบที่กาหนด)
2. เอกสารเกี่ย วกับ การจัดตั้ งองค์ก รตามกฎหมาย กรณี เป็ นองค์ กรอื่น ที่ ดาเนิ น งานด้ าน
ธรณีวิทยา ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

ผู้มีอานาจกระทาการแทน
หน่วยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กร
)

(
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบเกี่ยวกับประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
สาหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ

ติดรูป ขนาด
๑.๕ นิ้ว

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
ศาสนา

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ทีอ่ ยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
3. สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
ตาแหน่งหน้าที่
โทรศัพท์

โทรสาร

4. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปี. พ.ศ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

5. ข้าพเจ้าได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติ
 ด้านธรณีวิทยา
 ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 ด้านสังคมศาสตร์
 ด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบท้าย
-26. ประวัติการทางาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

7. วิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 2 หน้า A4)

เอกสารแนบท้าย
-๓–
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับทราบ
หลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้แสดงไว้ต่อ
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่ งชาติ และหากข้าพเจ้ าแสดงเอกสารอัน เป็น เท็ จ ข้าพเจ้ายินยอมรับ ผิ ดชอบความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้ น
ดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่
เดือน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
)
พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

หนังสือยินยอมของผู้ทไี่ ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
1. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
3. ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
โทรศัพท์

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
หมู่ที่
ซอย
จังหวัด
โทรสาร
E-mail

ศาสนา
ถนน

โทรสาร

ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ สนอชื่ อ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มอื่ น ของผู้ เ ข้ า รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 9 แห่ ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้แสดงไว้ต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และหากข้าพเจ้าแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

ใบเสนอชื่อบุคคลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
ชื่อองค์กร/
สถานที่ตั้งองค์กรเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์

หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย

จังหวัด
โทรสาร

รหัสไปรษณีย์
E-mail

ประสงค์ที่จะขอเสนอผู้แทนเพื่อเข้ารับการจัดทารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ตามแบบที่กาหนด)
2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมาย

(ลงชื่อ)

ผู้มีอานาจลงนามแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)

(
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

ติดรูป ขนาด
เอกสารแนบเกี่ยวกับประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑.๕ นิ้ว
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
ศาสนา

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
3. สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
ตาแหน่งหน้าที่
โทรศัพท์

โทรสาร

4. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปี. พ.ศ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เอกสารแนบท้าย
-2๕. ประวัติการทางาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

๖. วิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 2 หน้า A4)

เอกสารแนบท้าย
-๓ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ สนอชื่ อ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอื่นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ.2560 และรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ สดงไว้ ต่ อ บุ คคลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายบริห ารจัดการแร่แห่ งชาติ และหากข้าพเจ้าแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่
เดือน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
)
พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

หนังสือยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
ซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
1. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
3. ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
โทรศัพท์

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
หมู่ที่
ซอย
จังหวัด
โทรสาร
E-mail

ศาสนา
ถนน

โทรสาร

ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ สนอชื่ อ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มอื่ น ของผู้ เ ข้ า รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตาม ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 9 แห่ ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้แสดงไว้ต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และหากข้าพเจ้าแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

ใบเสนอชื่อบุคคลสำหรับองค์กรเอกชนด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติและตำมกฎหมำยอื่น
เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
ชื่อองค์กรเอกชน
สถานที่ตั้งองค์กรเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์

หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย

จังหวัด
โทรสาร

รหัสไปรษณีย์
E-mail

ประสงค์ที่จะขอเสนอผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ตามแบบที่กาหนด)
2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมาย

(ลงชื่อ)

ผู้มีอานาจลงนามแทน
องค์กรเอกชน
)

(
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย
ติดรูป ขนาด
เอกสารแนบเกี่ยวกับประวัติผลงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑.๕ นิ้ว
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
สาหรับองค์กรเอกชนด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติและตำมกฎหมำยอื่น
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
ศาสนา

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
3. สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
ตาแหน่งหน้าที่
โทรศัพท์

โทรสาร

4. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปี. พ.ศ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เอกสารแนบท้าย
-2๕. ประวัติการทางาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

๖. วิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 2 หน้า A4)

เอกสารแนบท้าย
-๓ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ สนอชื่ อ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอื่นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ.2560 และรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ สดงไว้ ต่ อ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารจั ดการแร่แห่ งชาติและหากข้าพเจ้าแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายิน ยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่
เดือน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
)
พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย

หนังสือยินยอมของผู้ทไี่ ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
ซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ
1. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
3. ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ที่ตั้งสานักงาน
โทรศัพท์

นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
หมู่ที่
ซอย
จังหวัด
โทรสาร
E-mail

ศาสนา
ถนน

โทรสาร

ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ สนอชื่ อ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอื่นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ.2560 และรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครตามประกาศดังกล่าว พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ สดงไว้ ต่ อ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคั ด เลื อ ก เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารจั ดการแร่แห่ งชาติและหากข้าพเจ้าแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายิน ยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

