
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ 

 

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสรรหำเป็นผู้จัดกำร โดยมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

          1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
                        1.1 มีสัญชำติไทยและมีศรัทธำในอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ 
                        1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
                        1.3 ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
                        1.4 ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจ
แก่สังคม โรคยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
                        1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                        1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
                        1.7 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด              
ท่ีมิได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
                        1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน 
ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี                
                        1.9 ไม่เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมมำตรำ 22 (4) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542               
                        1.10 ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจำกต ำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำท่ี 
                        1.11 ไม่เคยถูกส่ังให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้จัดกำร ตำมมำตรำ 89/3 วรรคสอง         
แห่งพระรำชบัญญัติ พ.ศ. 2542  
                        1.12 ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้จัดกำรในสหกรณ์ท่ีถูกส่ังเลิกจ้ำง ตำมมำตรำ 89/3 วรรคสอง         
แห่งพระรำชบัญญัติ พ.ศ. 2542  
                        1.13 ไม่เปน็บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงและระเบียบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
          2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                2.1 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด โดยได้รับวุฒิกำรศึกษำ      
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ดังนี ้
                          1. สำขำนิติศำสตร์  
                          2. สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร  
                          3. สำขำกำรบัญชี  
                          4. สำขำบริหำรสหกรณ์/เศรษฐศำสตร์สหกรณ์   
                          5. สำขำบริหำรบุคคล  
                          6. สำขำบริหำรรัฐกิจ  
                          7. สำขำบริหำรธุรกิจ   
                          8. สำขำวิทยำกำรจัดกำร  
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                         9. สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
                       10. สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                       11. สำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                    2.2 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
                    2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองผู้จัดกำร หรือหัวหน้ำฝ่ำยในกำรท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง     
กับสหกรณ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ                             
                    2.4 มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยของสถำบันกำรเงิน หรือรับรำชกำร 
หรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งผู้บริหำร ท่ีมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
                    2.5 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

     3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                    3.1 งำนจัดกำรทั่วไปและรับผิดชอบตำมหน้ำท่ีของผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำมข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
                    3.2 ควบคุมดูแล และปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ตลอดจนมติต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      4. หลักฐานการสมัคร 
                     4.1 ใบสมัครตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด ติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ        
ขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป 
                     4.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
                     4.3 ส ำเนำคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                     4.4 เอกสำรรับรองกำรผ่ำนงำนท่ีเคยปฏิบัติย้อนหลังมำแล้ว 5 ปี  
                     4.5 ใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง สำขำเวชกรรม ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันยืน่ใบสมัคร 
                     4.6 ส ำเนำเอกสำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร เฉพำะเพศชำย   
                     4.7 เอกสำรข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (เครดิตบูโร)  
                     4.8 แผนกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
                            1) ด้ำนกำรบริหำรงำนสหกรณ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเส่ียง ด้ำนกำร 
                                 ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และอื่น  ๆไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A 4   
                          2) กำรน ำเสนอ Power Point แผนกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
                             ประกอบด้วย กำรบริหำรงำนสหกรณ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเส่ียง         
                             ด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ไม่เกิน 10 นำที         
                                   (ส่งวันสัมภำษณ์) 
      5. การประกาศรับสมัคร 
                    ผู้สนใจสมัครรับกำรสรรหำสำมำรถติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด   
ช้ัน 2 อำคำรชัยอัศวรักษ์ ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-6534884, 02-6534558-59 ต่อ 11-14  
ต้ังแต่วันท่ี 7 เมษำยน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2564  ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด www.dldcoop.com 
      6. การรับสมัคร 
                    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งท่ีสมัครตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร 
ด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในวันท่ี 7 เมษำยน 2564  ถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2564        
ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) และช ำระค่ำธรรมเนียมตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด      
จ ำนวน 500 บำท ค่ำธรรมเนียมนี้จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ เว้นแต่สหกรณ์ยกเลิกกำรคัดเลือกในครั้งนั้น 
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     7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรัิบการสรรหาและก าหนดวันและสถานที่สรรหา 
                    7.1 สหกรณ์ฯจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับกำรสรรหำ ณ ที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์         
กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในวันท่ี 4 มิถุนำยน 2564  เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
                   7.2 วันและสถำนท่ี ในกำรสอบสัมภำษณ์ สหกรณ์ฯจะประกำศให้ทรำบต่อไป 
        8. วิธีการสรรหา 
                    8.1 วิธีกำรสรรหำคะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจำรณำจำก 
                         1) วุฒิกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและประสบกำรณ์     20 คะแนน   
                         2) แผนกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด    50 คะแนน   
                               - ด้ำนกำรบริหำรงำนสหกรณ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยในและบริหำร 
                            ควำมเส่ียง ด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล       
                                   และอื่นๆ ไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A 4   
                             - กำรน ำเสนอ Power Point แผนกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
                               ประกอบด้วย กำรบริหำรงำนสหกรณ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเส่ียง 
                                  ด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ไม่เกิน 10 นำที         
                         3) กำรสัมภำษณ์       30 คะแนน   
                    8.2 วิธีกำรให้คะแนนเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด 
                    8.3 ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
         9. ประกาศผลการสรรหา 
                     สหกรณ์จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
พิจำรณำคัดเลือก ให้ทรำบต่อไป 
       10. ประกาศผลการคัดเลือก 
                     ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันท่ี  28  มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป             
ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด และเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด www.dldcoop.com 
       11. อัตราเงินเดือนและการจ้าง 
            11.1 อัตรำเงินเดือนตำมประสบกำรณ์ แต่ไม่ต่ ำกว่ำ 60,000 บำท  
            11.2 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งผู้จัดกำรจะปฏิบัติงำนในลักษณะสัญญำจ้ำง โดยจ้ำงเป็นวำระๆละ  
4 ป ีนับแต่วันท่ีท ำสัญญำเข้ำรับต ำแหน่ง และอำจต่อสัญญำจ้ำงได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี โดยนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
ต่อเนื่อง หำกมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นท่ีน่ำพอใจ โดยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนดจนถึงอำยุ 60 ปี 
            11.3 ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรมีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

   12. การบรรจุและแต่งต้ัง 
             12.1 กรณีจ้ำงจำกบุคคลภำยนอกท่ีรับรำชกำร หรือปฏิบัติงำนประจ ำต้องลำออกจำกรำชกำร  
หรืองำนประจ ำก่อน 
             12.2 กรณีแต่งต้ังจำกเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ ให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด      
ว่ำด้วยกำรแต่งต้ังหรือจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด    
ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2563 ข้อ 23 และข้อ 24 
             12.3 ต้องมีหลักประกันกำรปฏิบัติงำน เพื่อประกันควำมเสียหำย 
                     - กรณีใช้หลักประกันเป็นเงินสด ต้องไม่เกินหกสิบเท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวัน โดยเฉล่ีย       
ท่ีได้รับและน ำเงินฝำกในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ให้เป็นบัญชีเงินฝำกเฉพำะตัว ในกรณี      
ท่ีเงินประกันท่ีเรียกหรือริบได้ลดลง เนื่องจำกน ำไปชดเชยค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ตำมเงื่อนไขของกำรเรียกหรือ   
 

4/ ริบเงินประกัน... 
 
 

http://www.dldcoop.com/


 

4 
 

ริบเงินประกัน ตำมข้อตกลงหรือได้รับควำมยินยอมจำกผู้จัดกำรแล้ว สหกรณ์จะเรียกหรือริบเงินประกันเพิ่มได้   
เท่ำจ ำนวนเงินสดท่ีลดลงดังกล่ำว 
                        - กรณีใช้บุคคลค้ ำประกันต้องเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนต ำแหน่งประเภทบริหำร หรือประเภท
อ ำนวยกำรต้ังแต่ระดับต้นขึ้นไป หรือประเภทวิชำกำรต้ังแต่ระดับช ำนำญกำรพิเศษขึ้นไป โดยวงเงินค้ ำประกัน   
ท่ีสหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันรับผิดต้องไม่เกินหกสิบเท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวัน โดยเฉล่ียท่ีผู้จัดกำรได้รับ 

     13. เง่ือนไขการทดลองปฏิบัติงาน 
                13.1 สหกรณ์ฯจะใหท้ดลองปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผู้จัดกำรท่ีมำจำกบุคคลภำยนอกเป็นระยะเวลำ          
6 เดือน  โดยได้รับอัตรำเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 60,000 บำท หำกผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำน จะได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้จัดกำร พร้อมกับเงินประจ ำต ำแหน่ง 5,000 บำทต่อเดือน กรณีไม่ผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำน สหกรณ์จะเลิกจ้ำง                                  
โดยท่ีผู้ถูกเลิกจ้ำงจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำชดเชยใดๆ  
                13.2 กรณีบุคคลภำยในท่ีได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร ให้ทดลองปฏิบัติงำน         
ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2550 ก ำหนด 
 

    ประกำศ  ณ  วันท่ี  7  เมษำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
                        (นำยสรวิศ  ธำนีโต) 
                      ประธำนกรรมกำร 
                                  คณะกรรมกำรสรรหำผู้จัดกำร 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
 
 
 

 
 

 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

 
 
 

เรียน  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

     ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงคจ์ะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ ขอแจ้งรำยละเอียด            
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดังน้ี 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 

    1.  ชื่อ-สกุล (นำย / นำง / นำงสำว)  ………………………….………….......................................................................................... 
 

    2.  วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………อำยุ………….ปี  ................... เดือน 
 

    3.  เชื้อชำติ.............................................สัญชำติ........................................ ................ศำสนำ……………………………………………. 
 

    4.  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่.......................................................บัตรหมดอำยุวันที่............................ .............................. 
 

    5.  สถำนภำพ     โสด              สมรส                  หย่ำร้ำง                    อื่น ๆ 
 

    6.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................หมู่ที่...................ถนน...............................................ต ำบล............................................. 
 

         อ ำเภอ.................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............. .......................... 
 

     โทรศัพท์ (บ้ำน).................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................................... 
 

2. ข้อมูลครอบครัว 
 

    1.  บิดำ ชื่อ- สกุล……………………………….…………............................อำยุ................ปี    อำชีพ................................................. 
 

    2.  มำรดำ ชื่อ- สกุล……………………………….…………........................อำยุ................ปี    อำชีพ................................................. 
 

    3.  ชื่อภรรยำ/สำม…ี…………………………….……...........................................................   อำชีพ................................................. 
 

         สถำนที่ท ำงำน……………………………….………….................................................................................................................... 
 

         โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) ...........................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................  
 

    4.  มีบุตรจ ำนวน……………………….….………คน            ชำย...................................คน           หญิง...............................คน 
 

3. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา ปีที่เข้าศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
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4. ประวัติการท างาน 
 

สถานที่ท างาน 
ระยะเวลา (วดป.) 

ต าแหน่ง เงินเดือน สาเหตุทีอ่อก 
เริ่ม ถึง 

      
      
      
 
5. ประวัติการฝึกอบรม / ผลงาน / รางวัล หรือประสบการณ์ความส าเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เก่ียวข้องกับ 
 

การบริหารงานสหกรณ์  
 

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

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

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

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

6. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/ความสามารถพิเศษ 
 

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

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

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

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

7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โปรดระบุ 
 

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

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

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

8. เงินเดือนที่ต้องการ ..................................................บาท 
 

       ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
ครบถ้วนและมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่สมัครสรรหำตรงตำมประกำศกำรรับสมคัรบคุคลเพ่ือสรรหำเป็นผู้จัดกำร 
 
 
                                                    ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัคร 
 

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

                                                         วันที่ย่ืนใบสมัคร.............................................  

 
                                                    ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับสมัคร 
 

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

                                                         วันที่รับสมัคร.................................................  
 

 
 

 


