
 

  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

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

  ด้วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  จะเกษียณอายุสิ้นปีบัญชี 2561  ตามระเบียบ
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2559 หมวด 7 การพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 42   

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ข้อ 104  ว่าด้วย การแต่งตั้งและการจ้างผู้จัดการฯ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  โดยมตคิณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 52  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  จึงเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์เพ่ือแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูส้มัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 มีสัญชาติไทย  
1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
1.3 ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอ่ืน 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และหรือกระท าผิดด้านทุจริตต่อหน้าที่ 
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากจากราชการ องค์กร หรือ 

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือสถาบันอ่ืนทุกฐานความผิด 
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด 

ลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือตัวกระท าการ  

ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดๆ หรือนิติบุคคลรูปแบบอ่ืน  
1.10  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  

 ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 

 เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
1.12 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
1.13 เป็นผู้ศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์   

                               1.14 มีความรู้เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ  
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
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2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการศึกษาหรือด้านบริหารธุรกิจ 
      หรือด้านนิติศาสตร์หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการบัญชีหรือด้านการจัดการทั่วไป  
      หรือด้านการตลาดหรือด้านการเงินและการธนาคารหรือด้านพาณิชย์ศาสตร์  และ 
2.2  มีประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่นไม่น้อยกว่า 3 ปี  
       หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับหัวหน้าฝ่ายในสหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  3.1  บริหารจัดการทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด และรับผิดชอบตามหน้าที่ 
        ของผู้จัดการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
 3.2  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  
                                     จ ากัด  ตลอดจนมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
 3.3  ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
       ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ตลอดจนมติของ 
                                     คณะกรรมการด าเนินการ 

  4.  การรับสมัครคัดเลือก 
   4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ต าบลในเมือง   
      อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ระหว่างเวลา   
      08.30  -  16.30  น.  ตามวัน และเวลาท าการ เว้นวันหยุดท าการของสหกรณ์   
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-511652, 053-511653, 053-510442  ต่อ 13 

   4.2  ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก จ านวน 1,000 บาท และเงิน 
                                     ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ทุกกรณี   

 4.3  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารที่เป็นส าเนาต้องมีการรับรอง) 
    4.3.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ก าหนด  

4.3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 2 นิ้ว   
         จ านวน  2 รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร 

    4.3.3  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา โดยน าต้นฉบับมาแสดงใน 
                                                  วันยื่นใบสมัคร 
    4.3.4  หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการท างานหรือ 
                                                  ตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามระยะเวลา ในข้อ 2.2 แล้วแต่กรณี   
                                                  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    4.3.5  หลักฐานประวัติการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ก.พ.7, ท.ช.4, 
                                                  หนังสือรับรองจากต้นสังกัด 
    4.3.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 

4.3.7  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ใบส าคัญสมรส  
                                                  ใบส าคัญการหย่า   
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4.3.8  เอกสารแสดงแนวความคิด วิสัยทัศน์ และวิธีการบริหารจัดการพัฒนา 
                                                  สหกรณอ์อมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ในด้านต่างๆ เป็นภาษาไทย  
                                                  มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4 (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์)  
                                                  จ านวน 1 ชุด 
    4.3.9  ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ตามคุณสมบัติทั่วไป    
                                                  ของผู้สมัคร ข้อ 1.4 ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ 
                                                  ยื่นใบสมัคร 
    4.3.10 หลักฐานตามข้อ 4.3.1 – 4.3.9 ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร 

  5.  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  จะประกาศรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและ 
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  และทาง 
www.lpntsc.com 

  7.  ก าหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ  ณ  ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   
 

วันที่ เวลา ทดสอบ 
วันเสาร์ที่ 20  
ตุลาคม  2561 

09.00 – 11-00 น. 
13.00 – 15.00 น. 

 

- 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก., ภาค ข. 
  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ 
  www.lpntsc.com  ภายในวันที่ 20 ต.ค. 61 

วันอาทิตย์ที่ 21 
ตุลาคม  2561 

09.00 น. เป็นต้นไป - 3. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 

 
  8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  จ านวน  100  คะแนน  
       เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป  ข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
       การเมืองการปกครอง  คุณธรรม  จริยธรรมทั่วไป 
 8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) จ านวน 100  คะแนน 
        8.2.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านสหกรณ์ฯ 
        8.2.2 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน  การบัญชี 
 8.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  จ านวน  50  คะแนน 

   ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์เฉาพะผู้ที่ผ่านการสอบ ภาค ก.  และภาค ข. 

http://www.lpntsc.com/
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  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้สอบคัดเลือก  ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ภาคละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
   ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

  10.  สหกรณ์ฯ  จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
   ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดให้มารายงานตัว  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา  
08.30  – 16.30 น. หากพ้นก าหนดเวลา จะเรียกผู้ที่ได้คะแนนล าดับถัดไปมารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
   สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจัดล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียงตามล าดับคะแนน
สูงมาหาต่ า  ถ้ากรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้คณะกรรมการด าเนินการจะ
พิจารณาผู้ที่มีคะแนนเฉพาะต าแหน่งสูงกว่าเป็นล าดับแรก หากคะแนนยังเท่ากันให้พิจารณาผู้มาสมัครตามล าดับ
ก่อนหลัง 
   การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี      
แต่ถ้ามีการจัดสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  11.  การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
   11.1  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  จะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม 

        ทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
   11.2  อัตราเงินเดือนค่าจ้างเริ่มต้นที่ 47,330 บาท  และให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
                                       เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  แนบท้ายระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                       ครูล าพูน  จ ากัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  
   11.3  ระยะเวลาสัญญาจ้าง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างไว้กับสหกรณ์ ตาม 
                                       แบบที่สหกรณ์ก าหนด  โดยมีก าหนดสัญญาจ้าง  4 ปี นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง 
                                       ตามสัญญาจ้าง โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด จะมีการประเมินผลการ 
                                       ปฏิบัติงานทุกๆ 1 ปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 
   11.4  เมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างแล้วผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  
                                       คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างอีกคราวละไม่เกิน 4 ปี โดย 
                                       จัดท าหนังสือสัญญาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด จนถึงอายุ 65 ปี ในวันสิ้นปีบัญชี 
   11.5  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ  
                                       ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามท่ีได้รับรองไว้ หรือมี 
                                       ข้อความอันเป็นเท็จ คณะกรรมการด าเนินการจะตัดสิทธิผู้นั้นจากการสมัครหรือ 
                                       ยกเลิกการบรรจุแต่งตั้ง และผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นได้  
                                       ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะน าไปฟ้องร้องมิได้   
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12.  หลักประกันการท างาน และการค  าประกันการท างาน 

   12.1  หลักประกันการท างาน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีเงินประกันการท างานหรือ 
                                       เงินประกันความเสียหายในการท างานในหน้าที่ เป็นเงินสด จ านวน 60 เท่าของ 
           อัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย และน าเข้าฝากท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
   12.2  การค้ าประกันการท างานผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มี 
                                       ต าแหน่ง หรือวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป จ านวน 1 คน ค้ าประกัน 

  13.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
ต าแหน่งผู้จัดการ ซึ่งอาจจะยกเลิกประกาศรับสมัครหรือประกาศผลการสอบ หรือการเรียกบรรจุแต่งตั้ง หรือประการ
ใดๆ ก็ตามแล้วแต่กรณี 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
     (ลงชื่อ)     
           (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
        ประธานกรรมการด าเนินการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




