
 

ต าแหน่งเปิดที่รับสมัคร 
1. รองผู้อ านวยการฝ่าย จ านวน 10 อัตรา 

1.1 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 3  ตั้งอยู่ที่ส านักราชด าเนิน  
1.2 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 6  ตั้งอยู่ที่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์  
1.3 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 9 ตั้งอยู่ที่สาขาพาน จังหวัดเชียงราย  
1.4 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 10  ตั้งอยู่ที่สาขาประชารักษา จังหวัดอุดรธานี  
1.5 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 12  ตั้งอยู่ที่ภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี  
1.6 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
1.7 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14  ตั้งอยู่ที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1.8 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 15  ตั้งอยู่ที่สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี  
1.9 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 17  ตั้งอยู่ที่สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1.10 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย จ านวน 11 อัตรา 
2.1 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 3  ตั้งอยู่ที่ส านักราชด าเนิน  
2.2 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4  ตั้งอยู่ที่ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร  
2.3 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 5  ตั้งอยู่ที่สาขาเมืองทอง  
2.4 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 7  ตั้งอยู่ที่สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
2.5 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 9  ตั้งอยู่ที่สาขาพาน จังหวัดเชียงราย  
2.6 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 12  ตั้งอยู่ที่ภาค 12 จังหวัดอุบลราชธานี  
2.7 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
2.8 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
2.9 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 17  ตั้งอยู่ที่สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2.10 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  
2.11 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  

3. พนักงานปฏิบัติการ 4-7 จ านวน 29 อัตรา 
3.1 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 2 ตั้งอยู่ที่สาขาถนนเพชรบุรี  
3.2 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 2 ตั้งอยู่ที่สาขาถนนเพชรบุรี  
3.3 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 2 ตั้งอยู่ที่สาขาถนนเพชรบุรี  
3.4 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 3  ตั้งอยู่ที่ส านักราชด าเนิน  
3.5 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 3  ตั้งอยู่ที่ส านักราชด าเนิน  
3.6 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4  ตั้งอยู่ที่ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร  
3.7 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4  ตั้งอยู่ที่ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร  
3.8 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4  ตั้งอยู่ที่ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร  
3.9 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4  ตั้งอยู่ที่ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร  
3.10 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 6  ตั้งอยู่ที่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์  
3.11 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 6  ตั้งอยู่ที่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์  
3.12 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 7  ตั้งอยู่ที่สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
3.13 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 10  ตั้งอยู่ที่สาขาประชารักษา จังหวัดอุดรธานี  



3.14 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 10  ตั้งอยู่ที่สาขาประชารักษา จังหวัดอุดรธานี  
3.15 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 10  ตั้งอยู่ที่สาขาประชารักษา จังหวัดอุดรธานี  
3.16 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
3.17 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
3.18 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13  ตั้งอยู่ที่สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
3.19 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14  ตั้งอยู่ที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.20 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14  ตั้งอยู่ที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.21 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14  ตั้งอยู่ที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.22 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14  ตั้งอยู่ที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.23 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 15  ตั้งอยู่ที่สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี  
3.24 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 17  ตั้งอยู่ที่สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3.25 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 17  ตั้งอยู่ที่สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3.26 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  
3.27 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  
3.28 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  
3.29 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18  ตั้งอยู่ที่สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์  

 
  



 

รายละเอียดต าแหน่งงาน 
 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs (SMEs Business Centre) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities) 
1. วางแผน ก าหนดเป้าหมาย บริหารงาน ติดตามประเมินผล รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการตลาด ส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร 

2. แสวงหาลูกค้าธุรกิจ SMEs ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายในวงเงินกู้ตามท่ีธนาคารก าหนด เพื่อเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ประเภทธุรกิจของลูกค้า โดยยึดนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Credit Risk Management Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติ 

3. พิจารณาความสัมพันธ์ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกัน  ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด  

4. วิเคราะห์สินเชื่อ และให้ความเห็นในการอ านวยสินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (Pre Finance) สินเชื่อแฟคตอริ่ง และตามที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ภายในวงเงินกู้ตามท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดที่มีอ านาจอนุมัติ โดยยึดถือนโยบาย
สินเชื่อ (Credit Policy) และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management 
Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติ  

5. รับผิดชอบเป็นเจ้าของบัญชีลูกหนี้ (Account Owner) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลลูกค้าแต่ละราย รวมทั้ง
ควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเจรจากับลูกค้าเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การช าระหนี้เบื้องต้นให้แก่ลูกค้าเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้   

6. ติดต่อลูกค้าในฐานะเป็นตัวแทนของธนาคาร (Contact Person) ในการให้บริการ 
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานจัดท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ เบิกจ่ายเงินกู้  

ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ ทบทวนราคาประเมินหลักประกันและอ่ืนๆ 
8. ติดตามและควบคุมดูแลการใช้วงเงิน รวมทั้งทบทวนสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด 
9. ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า เพ่ือพิจารณาจัดชั้นหรือยกเลิกการจัดชั้นคุณภาพหนี้

ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด  
10. เยี่ยมเยียนลูกค้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด  
11. น าเสนอแนวคิดและรวบรวมความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 
12. ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดท าระเบียบค าสั่งวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
รวมทั้งการก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  



 

พื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 

ศูนย์ธุรกิจ พื้นที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 1 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  ส านักพหลโยธิน/ยุติธรรม/ชัยสมรภูมิ/ดินแดง/ 
ห้วยขวาง/ลาดพร้าว/อีสท์วอเตอร์/กระทรวงการคลัง/เอสพละนาด รัชดาภิเษก/
พญาไท/เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9/บิ๊กซีลาดพร้าว2/อเวนิว รัชโยธิน/
บางเขน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/เตาปูน/จตุจักร/พงษ์เพชร/ประชาชื่น/ 
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์/บิ๊กซีวงศ์สว่าง/เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว/ขนส่งหมอชิต 2/
ประชานิเวศน์ 1/กรีนพลาซ่า(วังหิน)/ อินสแควร์/ตลาดวงศกร/ ดอนเมือง/
สะพานใหม่/ย่อยตลาดยิ่งเจริญ/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ/ถนนสรงประภา/ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารB)/ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคารA)/ไอที สแควร์/กรมการกงสุล/บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ/วัชรพล/ 
ศรีย่าน/ราชวัตร/นางเลิ้ง/มหานาค/ท าเนียบรัฐบาล/สะพานแดง/สวนจิตรลดา/
ถนนประดิพัทธ์/สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน/แยกพิชัย 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 2 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  หัวล าโพง/สาทร/สาทรเหนือ/บางรัก/ถนนจันทน์/ 
สีลม/เยาวราช/สาธรซิตี้ทาวเวอร์/เจริญผล/จักรวรรดิ์/วรจักร/อุรุพงษ์/สามย่าน/ 
ป้อมปราบ/ถนนเพชรบุรี/ คลองเตย/พร้อมพงษ์/ราชประสงค์/จามจุรีสแควร์/ 
ทองหล่อ/เซ็นทรัลเวิลด์/สยามสแควร์ วัน/พารากอน/กรุงเทพ ทาวเวอร์/ 
เกตเวย์ เอกมัย/ออล ซีซั่นส์ เพลส/คอลัมน์ ทาวเวอร์/ตลาดคลองเตย/พระโขนง/
รามค าแหง/คลองตัน/บางนา/รามค าแหง2/หัวหมาก/พาราไดซ์ พาร์ค/ 
ซีคอนสแควร์/ต้นซุง แอฟเวนิว/ธัญญาพาร์คศรีนครินทร์/ปตท.ประเวศ/ 
เซเลเบรท บดินเดชา/เซ็นทรัลพลาซา บางนา/โชคชัย 4/เดอะมอลล์ บางกะปิ/
คลองจั่น/เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา/เพียวเพลส รามค าแหง/รามอินทรา กม.7/
เดอะพาซิโอทาวน์/อิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว/ลาดพร้าว 101/หนองจอก/มีนบุรี/
ย่อยบิ๊กซี หทัยราษฎร์/ลาดกระบัง/แฟชั่นไอส์แลนด์/บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า/ 
แฟชั่น ไอส์แลนด์ 2/ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 3 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  ส านักราชด าเนิน/หน้าพระลาน/มหาดไทย/ 
บางล าภูบน/เทเวศร์/ปากคลองตลาด/ตลาดพลู/ท่าพระ/จรัลสนิทวงศ์/ศิริราช/ 
เจริญพาศน์/ เดอะมอลล์ ท่าพระ/เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/บางแค/ตลิ่งชัน/ 
เดอะมอลล์ บางแค/ บางพลัด/หมู่บ้านเศรษฐกิจ/ขนส่งสายใต้/สี่แยกทศกัณฐ์/
สวนผัก/เนติบัณฑิตยสภา/หนองแขม/ซีคอนบางแค/ราษฎร์บูรณะ/วงเวียนใหญ่/
สมเด็จเจ้าพระยา/วัดไทร/เจริญนคร/พระราม 2 ซอย 64/ทุ่งครุ/บิ๊กซีพระราม2/
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล/บิ๊กซี บางปะกอก/บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)/ 
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2/เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์/ทุ่งมหาเมฆ/สาธุประดิษฐ์/
บางโพงพาง/บางคอแหลม/ฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3/ดาวคะนอง/เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3/ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา/เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)/ 
อินท์-อินเตอร์เซค 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
สมุทรสาคร  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  



ศูนย์ธุรกิจ พื้นที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 5 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
นนทบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 6 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  พิจิตร  ลพบุรี  เพชรบูรณ์ 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 7 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  ก าแพงเพชร  ตาก 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 8 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
เชียงใหม่  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 9 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
เชียงราย  ล าปาง  แพร่  น่าน  พะเยา 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 10 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
อุดรธานี  เลย  หนองบัวล าภู  สกลนคร  นครพนม  หนองคาย  บึงกาฬ 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 11 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
ขอนแก่น  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 12 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
อุบลราชธานี  ยโสธร  อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์ 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 13 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 14 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  อ่างทอง  สิงห์บุรี  สระบุรี 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 15 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 16 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง  ภูเก็ต  พังงา 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 17 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
นครศรีธรรมราช  ตรัง  สตูล  กระบี่  พัทลุง 

ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้   
สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 

 


