
 ๔     สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเดน่ 
 

  ภาคเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคกลาง 
  ภาคใต ้

 

  

 
 

ใบสมัครคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 

 
ชื่อ  นาง  นางสาว.............................................................นามสกุล................................................................. 
 

  ประวัติส่วนตัว 
      วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.............ปี   สัญชาติ.................................ศาสนา................................. 
      ที่อยูป่ัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............. ................................................... 
      ต าบล/แขวง................................อ าเออ/เขต.......................................ัังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์............... 
      โทรศัพท์.................................................มือถือ.............. ......................................โทรสาร................................................. 
       สถานอาพครอบครัว      โสด   สมรส   หย่าร้าง   หม้าย     ั านวนบุตร...............คน 
 

  สถานภาพการท างาน 
      ต าแหน่งปัจจุบัน........................................................................................ .................................................................... .. 
      อาชีพอิสระที่ท่านด าเนินการ   (ลักษณะสินค้าที่ท่านผลิตเป็นสินค้าประเอทใด   บรรยายให้ทราบอย่างชัดเัน)                     
      ..................................................................................................................................... ..................................................... 
      .................................................................................................................... .................................................................... .. 
      สถานที่ท างาน .......................................................... ....................................................................................................... 
      ตั้งอยู่เลขท่ี.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................ต าบล/แขวง........................................                      
      อ าเออ/เขต.................................................ัังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์.. ...................................... 
      โทรศัพท์..................................................โทรสาร................................... E-mail address..............................................  
   
    เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างานดีเด่นทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของกระทรวงแรงงานมาก่อน 
 

 ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................ัากสถาบัน................................................... ..................... 
 

 ประวัติการท างาน  (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     ............................................................................................................................. ............................................................. 
     ............................................................................................................................................................................ .............. 
     ............................................................................................................... .................................................................... ....... 
 

  รางวัลที่เคยได้รับ โดยระบุปีท่ีได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     ............................................................................................................................. .............................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... .... 
 

 

รูปถ่าย  

ขนาด ๒  นิ้ว 
หน้าตรง – ชัดเัน 
(ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 



 ๒ 
 

หลักเกณฑ์และผลงานสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑. การเข้าร่วม/ มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน *  (แนบอาพกิักรรมๆ ละไม่เกิน ๒ อาพ) 
          (* หมายรวมถึง กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป)   
     .................................................................................................................................................................................. ....  
     ........................................................................................................................ .............................................................. 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
 

๒.  ผลงานที่แสดงถึงการประสบความส าเร็จในอาชีพ  เช่น  รางวัลที่ได้รับจากอาชีพ  ตลาดสินค้าที่วางจ าหน่ายหรือ 
    การขยายตลาดสินค้าที่มีอยู่  เป็นต้น  (พร้อมแนบอาพกิักรรมๆ ละไม่เกิน ๒ อาพ) 
     ................................................................... ...................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
 

  ๓.  การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   
          -  โปรดบรรยายให้ทราบว่าท่านประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุัริตอย่างไร  เช่น  ได้รับการยอมรับัากลูกค้า   
             ชุมชน หรือไม่เคยถูกร้องเรียนัากลูกค้า เป็นต้น  พร้อมแนบอาพกิักรรมๆ ละไม่เกิน ๒ อาพ   
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     .............................................................. ........................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
 

๔.  การพัฒนาตนเองท าให้อาชีพ และผลงานเจริญก้าวหน้า 
     -  โปรดระบุผลงาน /  กิักรรม / โครงการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพของท่านให้เัริญก้าวหน้า  
        พร้อมแนบอาพกิักรรมๆ ละไม่เกิน ๒ อาพ   
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ......................................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
           
๕.  การท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน / สังคม   
     -  โปรดระบุกิักรรม /  โครงการที่แสดงให้เห็นถึงการท าประโยชน์ให้แก่สังคม  พร้อมแนบอาพกิักรรมๆ ละไม่เกิน  ๒ อาพ                                          
     ............................................................................................................................. ........................................................ 
     ......................................................................................................................................................................................  

ข้าพเั้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความัริงทุกประการ ัึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
                        (........................................................ ...........) 

  วันที่ ....................................................... ........... 
 

หมายเหตุ    ๑. แนบส าเนาบัตรประั าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ั านวน ๒ รูป 
    ๒. ท่านสามารถัดัท าแบบเสนอประวัติและผลงานเพิ่มเติมนอกเหนือัากท่ีก าหนดไว้ แต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า  

                    (รวมอาพกิักรรม)  พร้อมััดเก็บในรูป CD (อาพกิักรรมและ File ข้อมูล)  ในรูปแบบ MS WORD เท่านั้น 
     ๓. ััดส่งพร้อมใบสมัครนี้ อายในวันท่ี ๑๖ กุมอาพันธ์ ๒๕๖๐  (ยึดวันที่ประทับตราลงรับหนังสือของส านกังานเลขานุการกรม   
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหลัก) 

สตรีผู้ประกอบอาชีพอสิระดเีดน่ ส่วนที่ ๒ 
 



 ๓ 
 

 

  
 ชื่อหน่วยงานสรรหา ** ............................................................................................................................. .... 
 

      ความเห็นของผู้บริหารหน่วยงานสรรหา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ 
      คัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ว่าบุคคลผู้นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และมีความรู้   
      ความสามารถโดดเด่น  ดังนี้ 
     
     ......................................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................               
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ......................................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     .................................................................................................................................. .................................................... 
     ......................................................................... .............................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ................................................................................................................................................ ...................................... 
     ....................................................................................... ...............................................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................               
                     

 

          ลงชื่อ  ................................................................  ผู้บริหารหน่วยงานสรรหา/หรือผู้แทน ** 

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

                  ต าแหน่ง.................................................................. ......... 

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

                            โทรศัพท ์......................................................................... 
 
 
 

หมายเหตุ  **  หน่วยงานสรรหา และผู้บริหารหน่วยงานสรรหา ให้หมายรวมไปถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ในอายใต้ 
                     สังกัดหน่วยงานหลักทั้งอาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานระดับกรม, ส านัก, กอง, กลุ่มงาน เป็นต้น 
   สามารถเป็นหน่วยงานสรรหาได้ และสามารถเซ็นรับรองได้  

สตรีผูป้ระกอบอาชีพอิสระดีเด่น 
ส่วนที่ ๓ 
 



คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์

๔. สตรผีู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 
      รวม ๔ คน  ประกอบด้วย 
- สาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 
  ภาคเหนือ   ๑ คน 
- สาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ๑ คน 
- สาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น  
  ภาคกลาง   ๑ คน 
- สาขาสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 
  ภาคใต ้  ๑ คน   

๑. เป็นสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
๒. เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็ัในอาชีพ 
๓. เป็นสตรีัากอาคกลาง,  
    อาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อาคเหนือ,  
    อาคใต้ (ตามอูมิล าเนา หรือถ่ินที่อยู่ที่สมัคร) 
๔. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างาน 
    ดีเด่นทุกประเอท ทุกสาขาระดับประเทศ 
    ของกระทรวงแรงงานมาก่อน 
 

๑. เขา้ร่วม /มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิักรรมด้านแรงงาน * 
๒. ผลงานที่แสดงถึงการประสบความส าเร็ัในอาชีพ เช่น สินค้า ฯลฯ 
๓. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์  สุัริต 
๔. สามารถพัฒนาตนเองท าให้อาชีพและผลงานเัริญก้าวหน้า 
๕. ท าประโยชน์ให้แก่สังคม / ชุมชน 
 
 
 

   

 

ค าจ ากัดความ : 
สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น  หมายถึง  สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายั้างหรือข้ันตอนการบังคับบัญชา  โดยประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุัริต สามารถพัฒนาตนเอง
ท าให้อาชีพและผลงานเัริญก้าวหน้า ท าประโยชน์ให้แก่สังคม/ ชุมชน 
หมายเหตุ 
การประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง การประกอบกิัการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิัของตนเองไม่ว่าธุรกิันั้นัะเล็กหรือใหญ่            
ก็ตาม มีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้รับคือเงินก าไรัากการลงทุน เช่น    
การประดิษฐ์ดอกไม้ัากดินไทย การท าผลิตอัณฑ์ัากผ้าพ้ืนเมือง การท าของช าร่วยัากผ้าใยบัว การด้นผ้าด้วยมือ การท าของช าร่วย เป็นต้น (ัากค านิยามในคู่มือผู้ปฏิบัติการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ, กพร. ๔/๒๕๔๙ : ๑) 
 

*  ด้านแรงงาน  หมายถึง กิักรรมหรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิักรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป 
 


