
 

 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด 
เรื่อง  รับสมัครเจาหนาที่บริหารในตําแหนง รองผูจัดการ  หัวหนาฝายสินเชื่อ 

และหัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้ 
********************************************** 

 ดวยสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด จะดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีความรู 
ความสามารถเหมาะสม เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ หัวหนาฝาย
สินเชื่อ และหัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 19  และขอ 33 ของระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2564 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ประกอบมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564  
เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2565 และครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จึงประกาศรับสมัคร
เจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ หัวหนาฝายสินเชื่อและ หัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้    
โดยวิธีคดัเลือก ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ตําแหนงที่เปดรับสมัครเขารับการสรรหา  จํานวน  3  อัตรา ดังนี้   
  1.1 รองผูจัดการ    จํานวน  1  อัตรา 
  1.2 หัวหนาฝายสินเชื่อ    จํานวน  1  อัตรา 
  1.3 หัวหนาฝายติดตามหนี้และแกไขปญหาหนี้ จํานวน  1  อัตรา 

 2. อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
  อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอื่นเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ตามรายละเอียดผนวก ก 

 3. คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารับการสรรหา 
  3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 13  
ของระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2564  และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบันดังตอไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 
  (2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณและไมเกิน 55 ปบริบูรณ  
  (3) ไม เปนผูมีร างกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงนั้นได  ไร
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่
ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอยางอื่นตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดี 
  (5) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 
 / (6) ไมเปน.... 
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  (6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหนวยงาน 
ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่มาแลวยังไมถึงหาป 
  (7) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในฐานทุจริต  
  (8) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซึ่งอาจตองไดรับโทษไลออก 
หรือใหออกในความผิดเก่ียวกับวินัยตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
  (9) ไมเคยเปนผูถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
  (10) ไมเคยเปนผูถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด 
ใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้
  (1) ไดรับการศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ทางดานที่กําหนด ตามรายละเอียดผนวก ข 
  (2) มีความประพฤติ ความรู ความชํานาญงาน ตลอดจนประสบการณในการทํางาน 
ที่เก่ียวของกับสหกรณ หรือสถาบันการเงิน การธนาคาร บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด หรือองคกรภาครัฐ  
หรือภาคเอกชน ในตําแหนง ไมต่ํากวาหัวหนางานสําหรับตําแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
2 ป  และไมต่ํากวาหัวหนาฝายสําหรับตําแหนงรองผูจัดการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 

 4. วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร 
  4.1 กําหนดรับสมัคร ระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม 2565 
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันทําการ) โดยผูประสงคจะสมัครเขารับสรรหา สามารถ Download ใบสมัคร
ไดที่เว็บไซตของสหกรณ www.dlasavingcoop.com  หัวขอ“สมัครรับการคัดเลือกเจาหนาที่บริหาร” 
  4.2 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครดวยตนเอง ที่ “งานบริหารบุคคล” 
สํานักงานสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด  เลขที่ 111/1 หมูท่ี 1 ซอยคลองหลวง 8   
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ นางสาวโสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ 
โทร. 083 782 3359 หรือ นางสาวอนันตทิพย เจริญศรี  โทร. 092 394 5161 

 5. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ประกอบดวย 
  5.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
และกรอกขอมูลในใบสมัครดวยตนเองใหครบถวนสมบูรณ 
  5.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
จํานวน 1 รูป 
  5.3 สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่แสดงวา
เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ พรอมคุณวุฒิอ่ืน อยางละ 1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
  5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ พรอมลงนาม
รับรองเอกสาร 
  5.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบวุฒิบัตร เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตรอยางอ่ืน หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน เปนตน อยางละ 1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 
  5.6 แบบประวัติการทํางาน  
  5.7 แบบแสดงผลงานดีเดน 
  5.8 แบบแสดงวิสัยทัศน 

/ 6. เงื่อนไข.... 
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 6. เงื่อนไขในการสมัครเขารับการสรรหา 
  6.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครตามประกาศสหกรณฯ ฉบับนี้  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
  6.2 ผูสมัครเขารับการสรรหาตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเขารับการสรรหาและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวน  
ตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือหากภายหลังผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ไม ถูกตองครบถวนหรือตรวจพบวาเอกสาร และหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครใหถือวาผูสมัครผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน 
และไมมีสิทธิไดเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนั้น 
  6.3 ผูสมัครเลือกสมัครเขารับการสรรหาเพียง 1 ตําแหนง เม่ือสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขในตําแหนงที่สมัครไมได  

 7. วิธีการสรรหา 
  ดําเนินการสรรหาโดยวธิีการคัดเลือก จากการสัมภาษณ และพิจารณาจากประวัติการทํางาน
ทางดานสหกรณ หรือสถาบันการเงิน การธนาคาร บริ ษัท หรือหางหุนสวนจํากัด หรือองคกรภาครัฐ  
หรือภาคเอกชน คุณวุฒิการศึกษา ผลงานดีเดน วิสัยทัศนในการบริหารองคกร ทัศนคตติอองคกร  

 8. เกณฑการตัดสิน  
  ผูสมัครเขารับการสรรหา ตองเปนผูผานการคัดเลือก โดยวิธีการตามขอ 7 โดยไดคะแนน
ภาพรวม  ไมต่ํากวารอยละ 80 จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       การสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนี้ สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสรรหาในครั้งนี้ 
สําหรับตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งหรือทั้งหมด หากคณะกรรมการสรรหาเห็นวาไมมีผูใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับตําแหนงท่ีสรรหานั้น 

 9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสรรหา 
  สหกรณจะตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก หากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
สหกรณประกาศกําหนด สหกรณจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ใหทราบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

 10. เงื่อนไขการแตงตั้ง 
  สหกรณจะแตงต้ังผูผานการคัดเลือกภายหลังจากที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการเรียบรอยแลว และผูไดรับการคัดเลือกไดจัดทําเอกสารสัญญาตามแบบที่สหกรณกําหนดครบถวนแลว   
  สหกรณจะทําสัญญาจางคราวละ 1 - 4 ป ทั้งนี้ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองผานการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในปแรกของสัญญาจางรอบ 3 เดือน และรอบ 1 ป 
 
 
 
 
 
 

/การประเมิน.. 
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  การประเมินรอบ 3 เดือนเพ่ือพิจารณาใหผานการทดลองการปฏิบัติงาน กรณีที่ไมผานการ
ประเมินใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง 
  การประเมินรอบ 1 ป เพ่ือพิจารณาตอสัญญาจาง 
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่    7    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายพิพัฒน  วรสิทธิดํารง) 
                                                         ประธานกรรมการสรรหาเจาหนาที่บริหาร 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ําและสิทธิประโยชนอื่นที่จะไดรับ 
แนบทายประกาศรับสมัครเจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ  
หัวหนาฝายสินเชื่อ และ หัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้ 

******************************************* 
 

ที ่ ตําแหนงที่เปดรับสมัคร เงินเดือนขั้นต่ําที่
จะไดรับ 

เงินสวัสดิการ 
ที่พักอาศัย  

เงินประจําตําแหนง 
 

1 รองผูจัดการ 40,000 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 
2 หัวหนาฝายสินเชื่อ 23,080 บาท  3,500 บาท 3,500 บาท 
3 หัวหนาฝายติดตามและแกไข 

ปญหาหนี้ 
23,080 บาท  3,500 บาท 3,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ก 



 
 

คุณวุฒิสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหาร 
แนบทายประกาศรับสมัครเจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ  
หัวหนาฝายสินเชื่อ และ หัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้  

******************************************* 
 

ที ่ ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตรา คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนง 

1 รองผูจัดการ 1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน
การธนาคาร เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร    
รัฐประศาสนศาสตร 

2 หัวหนาฝายสินเชื่อ 1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร 
นิติศาสตร บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร   

3 หัวหนาฝายติดตามและแกไข 
ปญหาหนี้ 

1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ข 



 
วิธีการสรรหาเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่บริหาร 

แนบทายประกาศรับสมัครสรรหารองผูจัดการ หัวหนาฝายสนิเชื่อและ หัวหนาฝายติดตามและแกไขปญหาหนี้  
 ******************************************** 

 วิธีการคัดเลือกเจาหนาท่ีบริหาร  วิธีการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติการทํางาน คุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานดีเดน  วิสัยทัศนในการบริหารองคกร ทัศนคติตอองคกร  ทัศนคติตอผูบังคับบัญชาและตอ
สมาชิกสหกรณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑผานไมต่ํากวารอยละ 80   
 ผูที่มีคุณสมบัติเขารับการสรรหาเปนเจาหนาที่บริหารในตําแหนงที่เปดรับสมัคร จะตองจัดทํา
เอกสารผลงานดีเดน และวิสัยทัศนรายละเอียด ดังนี้  
 (1) ผลงานดีเดน ซึ่งเปนผลงานในลักษณะงานของตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหา  
และเกิดผลดีเปนประโยชนตอสหกรณ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางใหแกเพ่ือนรวมงาน เชน ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ หรือการบริหารงานใหมที่สามารถนําไปปฏิบตัไิดจริงจนประสบผลสําเร็จ  
 (2) วิสัยทัศนการพัฒนางานในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการสรรหา โดยระบุถึงความรูสมรรถนะ
ทางการบริหาร ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแกปญหาตางๆ ของงาน รวมท้ัง 
ตองสื่อใหเห็นวาเปนการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตําแหนงที่เขารับการสรรหา ซึ่งผูสมัครเขารับการสรรหา สามารถกําหนดหัวขอการพัฒนางานในตําแหนง 
ที่สมัครไดเอง โดยตองเปนแนวทางการพัฒนางานท่ีสามารถดําเนินการไดจริง  
 ทั้งนี้ ใหจัดสงเอกสาร ตาม (1) และ (2) พรอมใบสมัคร จํานวน 6 เลม  พรอม ไฟล pdf.  
ทางอีเมล : dlasaving@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบจัดทําผลงานดีเดน ในลักษณะงานของตําแหนงท่ีเขารับการสรรหา 

******************************** 
 
 ผลงานดีเดน ซึ่งเปนผลงานในลักษณะงานของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการสรรหา และเกิดผลดี
เปนประโยชนตอสหกรณ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางใหแกเพื่อนรวมงาน เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ หรือการบริหารงานใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจนประสบผลสําเร็จ โดยมีรูปเลม 
ในการนําเสนอผลงาน ดังนี้  
 1. ปก 
 2. ผลงานดีเดน อยางนอย 1 เรื่อง ไมเกิน 10 หนา กระดาษ เอ 4 
  2.1 ชื่อผลงาน 
  2.2 ระยะเวลาดําเนินการ 
  2.3 เหตุผลความจําเปน หรือ ที่มาของผลงาน 
  2.4 กฎหมาย ระเบียบ และ ความรูทางวิชาการ หรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ 
  2.5 สรุปสาระสําคญั ข้ันตอนการดําเนินการ ความยุงยากในการดําเนินการ/ ปญหา/ อุปสรรค 
  2.6 ความสําเร็จของผลงานและประโยชนที่ไดรับ โดยระบุทั้งปริมาณและคุณภาพ  
  2.7 สิ่งท่ีนํามาเปนประโยชนในการบริหารงานสหกรณ 
  2.8 ขอเสนอแนะ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบการจัดทําวิสัยทัศนของตําแหนงที่เขารับการสรรหา 

*********************************** 
 
 การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนางานในตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหา โดยระบุถึงความรู
สมรรถนะทางการบริหาร ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแกปญหาตางๆ ของงาน 
รวมทั้งตองสื่อใหเห็นวาเปนการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติของตําแหนงที่เขารับการสรรหา ซึ่งผูสมัครเขารับการสรรหา สามารถกําหนดหัวขอการพัฒนางาน 
ในตําแหนงที่สมัครไดเอง โดยตองเปนแนวทางการพัฒนางานที่สามารถดําเนินการไดจริง โดยมีรูปแบบ 
การนําเสนอ ดังนี้  
 1. ปก 
 2. เนื้อหาภายในเลม ไมเกิน 3 หนา กระดาษ เอ 4 ประกอบดวย 
  2.1 ชื่อวิสัยทัศน 
  2.2 หลักการและเหตุผล 
  2.3 บทวิเคราะหและแนวคิด โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้  
    2.3.1 ทฤษฎี ความรูทางวิชาการ และสถานการณท่ีเก่ียวของ 
    2.3.2 การวิเคราะห 
    2.3.3 วิสัยทัศน/แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาสหกรณ 
  2.4 ขอเสนอ 
  2.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  2.6 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 

ใบสมัครรับเขารับการคัดเลือกเจาหนาที่บริหาร 
ในตําแหนง 

       รองผูจัดการ         หัวหนาฝายสินเชื่อ         หัวหนาฝายตดิตามหนี้สินและแกไขปญหาหนี ้        
************************************************ 

เงินเดือนที่ตองการ ................................. บาทตอเดือน 
ชื่อ – นามสกุล     : ………………………………………………………………………..........................…………………………… 
เพศ        ชาย         หญิง  วัน เดือน ปเกิด ................……....……....................................   อายุ …......…..... ป     
สัญชาติ  ………………………….....…......... เชื้อชาติ ……….....……..................     ศาสนา …………………...................    
บัตรประชาชนเลขที่..............….............................................   สถานที่ออกบัตร………........................………………    
บัตรหมดอาย…ุ……….............................................................................................................................................   
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ……….….....….........  หมูที่ …………………… ถนน …………….…………........................ 
ตําบล/แขวง ……………..................     อําเภอ/เขต ………....……..………............  จังหวัด  ....................................
รหัสไปรษณีย  …………………….………      E-mail       ………………………………………………………………..…........…. 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ …………………... หมูที่ ………………………….…….. ถนน  ............…...........………….....…….....
ตําบล/แขวง  ………………………………...     อําเภอ/เขต …………………………  จังหวัด  ...………….............…...........  
รหัสไปรษณีย  …………………………. โทรศพัท  …………...............…...…. มือถือ  ...................................................  
สถานภาพ            โสด   สมรส             หมาย           แยกกัน/หยา  
                         กรณีสมรส                จดทะเบียน       ไมไดจดทะเบียน           
ชื่อภรรยา/สามี  …………………………………………………………………………........................………………………………… 
ชื่อ/สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………………………….………..................…..…….……… 
ตําแหนง   ………………………………………………………………………………………………….……….................… 
มบีุตร ……..……. คน      จํานวนบุตรที่กําลงัศึกษา ……....……. คน    จํานวนบุตรที่ยังไมเขาศึกษา ………... คน 

 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา 
ปที่เขา
ศึกษา 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

เกรด
เฉลี่ย 

มัธยมศกึษา      

ปวช.      

ปวท. /ปวส.      

ปริญญาตรี      

สูงกวาปริญญาตรี      

 

 
รปูถาย  
1 นิ้ว 

 

ลําดับการสมคัร ...................... 

/ประสบการณ.... 
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ประสบการณทํางานเรียงลําดับจากปจจุบัน 
 

สถานท่ีทํางาน 
(ชื่อ/สถานท่ี) 

ระยะเวลา  
(จากป / ถึงป) 

ตําแหนงงาน 
ลักษณะงานและความ
รับผดิชอบโดยสังเขป 

คาจาง 
เงินเดือน 

เหตุผลที่ออก 

1. ที่ทํางานปจจุบัน 
 
 
 
 

   

 

 

 

2. 
 
 
 
 

   

 

 

 

3. 
 
 
 
 

   

 

 

 

4. 
 
 
 

   

 

 

 

5. 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 

ความสามารถพิเศษ: 
 

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

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

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

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

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

/ ความสามารถ.... 



- 3 – 
 
ความสามารถทางดานเทคโนโลยี: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
งานอดเิรก: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
ประวัติการฝกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ; 

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

 
ความสามารถในการใชภาษา: 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
บุคคลท่ีสามารถอางอิงได:  
 

 1. ชื่อ-สกุล ................................................................................... ตําแหนง ..................................................... 
 สถานที่ทํางาน ............................................................. โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได .......................................... 
2. ชื่อ-สกุล .................................................................................... ตําแหนง ...................................................... 
 สถานที่ทํางาน ............................................................. โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได .......................................... 

กรณีฉุกเฉินบคุคลที่ติดตอได :………………..……..............................  เกี่ยวของกับผูสมัคร ................................ 
ที่อยู ..............................................................................................   โทร. …................................................…... 

 
 

/ - ทาน.... 
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- ทานเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศสหกรณออมทรัพยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํากัด เรื่องรับสมัครเจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ หัวหนาฝายติดตามและแกไขหนี้ 
และหัวหนาฝายสินเชื่อ ทุกประการ 
                  
                       ครบถวนทุกขอ                   ไมครบถวนทุกขอ 
 อธิบาย 
………………………………………………………………………….............................................………………………………… 
 
- ทานมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามประกาศสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด  
เรื่อง รับสมัครเจาหนาที่บริหารในตําแหนงรองผูจัดการ หัวหนาฝายติดตามและแกไขหนี้ และหัวหนา 
ฝายสินเชื่อ ทกุประการ 
  
             ครบถวนทุกขอ            ไมครบถวนทุกขอ 
อธิบาย 
……………..........................................………………………………......……………………………………………………………… 
 
กรุณาแนะนําตัวทานเอง เพื่อใหไดรูจักตัวทานมากขึ้น: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด       ไมได  ได        อื่นๆ ระบุ ............................................ 
ทราบขาวการรับสมัครจาก  ................................................................................................................................. 
ทานพรอมที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ...........………………………………...……………...........……………..…………………. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หากปรากฏ
ภายหลังวา ขอความในใบสมัครและเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริงสหกรณ
มีสิทธิ์ ที่จะเลิกจางขาพเจาได โดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

       
 

                       ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูสมัคร 
    
                                                              (………….......………………………) 
                                                                    ………./…….…./……….. 

 
หมายเหต:ุ ใบสมัครสามารถจัดพมิพขึ้นเองใหมไดตามแบบฟอรมนี ้ 


