
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล าพูน  จ ากัด 

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

  ด้วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  จะเกษียณอายุส้ินปีบัญชี 2561  ตามระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2559  หมวด 7 การพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 42   

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ข้อ 104 ว่าด้วย การแต่งตั้งและการจา้งผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  โดยมตคิณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 53  ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562  เมื่อ
วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562  จึงเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
เก่ียวกับการด าเนินงานสหกรณ์เพื่อแต่งตัง้ด ารงต าแหนง่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ดังต่อไปนี ้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปนี ้

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

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไรค้วามสามารถ หรือจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ 
เป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพษิสุราเรื้อรัง หรือโรคอ่ืน 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

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

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือสถาบันอ่ืนทุกฐานความผิด 
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด 

ลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
1.9 ไม่เป็นข้าราชการประจ า หรือนักการเมือง หรือตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วน       

หรือบริษัทใดๆ หรือนิติบุคคลรูปแบบอ่ืน  
1.10  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  

 ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 

 เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
1.12 ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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 ากว่าระดับปริญญาตร ีด้านบริหารการศึกษาหรือด้านบริหารธุรกิจ 
      หรือด้านนิติศาสตร์หรือด้านเศรษฐศาสตร ์หรือด้านการบัญชีหรือดา้นการจัดการทั่วไป  
      หรือด้านการตลาดหรือด้านการเงินและการธนาคารหรือด้านพาณิชย์ศาสตร์  และ 
2.2  มีประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืนไม่น้อยกว่า 3 ปี  
       หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับหัวหน้าฝ่ายในสหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  3.1  บริหารจัดการทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด และรับผิดชอบตาม 
        หนา้ท่ีของผู้จัดการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
 3.2  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
                                     ล าพูน จ ากัด  ตลอดจนมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
 3.3  ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ ให้เป็นไปตาม  
       กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ตลอดจนมติ 
                                     ของคณะกรรมการด าเนินการ 

  4.  การรับสมัครคัดเลือก 
   4.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเองได้ท่ีงานธุรการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  เลขท่ี 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ต าบลในเมือง   
      อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ตัง้แต่วันท่ี 28 มกราคม 2562 – 11 กุมภาพันธ์ 2562   
      ระหว่างเวลา  08.30  -  16.30  น.  ตามวัน และเวลาท าการ เว้นวันหยุดท าการ  
      ของสหกรณ์  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 053-511652, 053-511653,  
      053-510442 ต่อ 13 

   4.2  ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก จ านวน 1,000 บาท และ       
                                     เงนิค่าธรรมเนียมนีจ้ะไม่คืนให้ทุกกรณี   

 4.3  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารที่เป็นส าเนาต้องมีการรับรอง) 
    4.3.1  ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล 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 าตน้ฉบับมาแสดงใน 
                                                  วันยื่นใบสมัคร 
    4.3.4  หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการท 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 าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ สกุล ใบส าคัญสมรส  
                                                  ใบส าคัญการหย่า   
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4.3.8  เอกสารแสดงแนวความคิด วิสัยทัศน์ และวิธีการบริหารจัดการพัฒนา 
                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ในดา้นต่างๆ เป็นภาษาไทย  
                                                  มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4 (ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์)  
                                                  จ านวน 1 ชุด 
    4.3.9  ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ตามคุณสมบัติท่ัวไป    
                                                  ของผู้สมัคร ข้อ 1.4 ท่ีออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ี 
                                                  ยื่นใบสมัคร 
    4.3.10 หลักฐานตามข้อ 4.3.1 – 4.3.9 ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร 

  5.  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่  ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ท้ังยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร  ถือว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบัติ 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดและมีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  จะประกาศรายช่ือ ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดและ 
มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  และทาง 
www.lpntsc.com 

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

วันท่ี เวลา ทดสอบ 
 

25 กุมภาพันธ์ 2562 
09.00 – 11-00 น. 
13.00 – 15.00 น. 

 

- 1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
- 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
- ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน ภาค ก., ภาค ข. 
  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ 
  www.lpntsc.com  ภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 

27 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. เป็นต้นไป - 3. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 
 
  8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  จ านวน  100  คะแนน  
       เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป  ข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
       การเมืองการปกครอง  คุณธรรม  จริยธรรมท่ัวไป 
 8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ (ภาค ข.) จ านวน 100  คะแนน 
        8.2.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านสหกรณ์ฯ 
        8.2.2 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน  การบัญชี 
 8.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ ์  จ านวน  100  คะแนน 

   ท้ังนี้ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์เฉาพะผู้ท่ีผ่านการสอบ ภาค ก.  และภาค ข. 
 

http://www.lpntsc.com/
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  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้สอบคัดเลือก  ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ (ภาค ข)  ภาคละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีค่าเฉล่ีย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
   ท้ังนี้ การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด 

  10.  สหกรณ์ฯ  จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
   ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดให้มารายงานตัว วันท่ี 1 มีนาคม 2562  เวลา 08.30  – 
16.30 น. หากพ้นก าหนดเวลา จะเรียกผู้ท่ีได้คะแนนล าดับถัดไปมารายงานตัวตัง้แต่วันท่ี 4 มีนาคม 2562  
เป็นต้นไป 
   สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจดัล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียงตามล าดับ
คะแนนสูงมาหาต่ า ถ้ากรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
จะพิจารณาผู้ท่ีมีคะแนนเฉพาะต าแหน่งสูงกว่าเป็นล าดับแรก หากคะแนนยังเท่ากันให้พิจารณาผู้มาสมัคร
ตามล าดับก่อนหลัง 
   การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี      
แต่ถ้ามีการจัดสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  11.  การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
   11.1  ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้  จะได้รับการจดัจ้างและแต่งตั้งให้เป็นเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออม 

        ทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
   11.2  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท ตลอดสัญญาจ้าง 
   11.3  ระยะเวลาสัญญาจ้าง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างไว้กับสหกรณ์ ตาม 
                                       แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยมีก าหนดสัญญาจ้าง  4 ปี นับแต่วันท่ีด ารงต าแหนง่ 
                                       ตามสัญญาจ้าง โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด จะมีการประเมินผลการ 
                                       ปฏิบัติงานทุกๆ 1 ปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 
   11.4  เมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างแล้วผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  
                                       คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างอีกคราวละไม่เกิน 4 ปี โดย 
                                       จดัท าหนังสือสัญญาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ท้ังนี้ อายุไม่เกิน 65 ปี   
   11.5  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ  
                                       ขาดคุณสมบัต ิหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามท่ีได้รับรองไว้ หรือมี 
                                       ข้อความอันเป็นเท็จ คณะกรรมการด าเนินการจะตดัสิทธิผู้นั้นจากการสมัครหรือ 
                                       ยกเลิกการบรรจุแต่งตั้ง และผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธ์ิหรือค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ินได้  
                                       ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด จะน าไปฟ้องร้องมิได ้   
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12.  หลักประกันการท างาน และการค  าประกันการท างาน 

   หลักประกันการท างาน  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องมีเงินประกันการท างานหรือ 
เงินประกันความเสียหายในการท างานในหน้าท่ี เป็นเงินสด จ านวน 60 เท่าของอัตราคา่จ้างรายวันโดยเฉล่ีย และ
น าเข้าฝากท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 

  13.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ขอสงวนสิทธ์ิในการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ  
ต าแหน่งผู้จัดการ ซ่ึงอาจจะยกเลิกประกาศรับสมัครหรือประกาศผลการสอบ หรือการเรียกบรรจุแต่งตั้ง หรือ
ประการใดๆ ก็ตามแล้วแต่กรณ ี
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  25  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
     (ลงช่ือ)     
           (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
        ประธานกรรมการด าเนินการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 


