
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

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

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  ด้วยวธิีกำรสอบแข่งขัน 
ตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

  1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชำติไทย 
(1) มีอำยุยี่สิบปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกินสำมสิบห้ำปี  
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
(3) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ      

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคระยะอันตรำย  โรคเท้ำช้ำง  โรคพิษสุรำเรื้อรัง  หรือ 
โรคอย่ำงอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกสหกรณ์ หรือออกจำกรำชกำร หรือออก

จำกองค์กำรของรัฐบำล  หรือสถำบันอื่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ  

หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
(8) ไม่เป็นผู้เคยลำออกจำกสหกรณ์โดยได้กระท ำผิดวินัย  ซึ่งจะได้รับโทษ    ไล่ออก  

หรือให้ออกตำมระเบียบว่ำด้วย วินัยกำรสอบสวนและกำรลงโทษส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  

(9) เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ในสหกรณ์ และเป็นผู้มีจิตใจรักกำรให้บริกำร 
(10) มีควำมรู้เรื่องกฎหมำย พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่ำง ๆ ของ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 

(11) ผู้สมัครที่เป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
 
ข.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    (1) จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป  สำขำกำรเงิน กำรบัญชี 
    (2) มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี 

 
/2. กำรสมัคร......... 
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  2.  การรับสมัคร  
   ผู้ประสงค์สมัครรับกำรคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูล ำพูน จ ำกัด  เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤำษี  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนำคม      
พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เมษำยน  พ.ศ. 2564  ในวันเวลำท ำกำรของสหกรณ์ฯ    

  3.  หลักฐานการสมัคร 
   กำรยื่นใบสมัครต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่สหกรณ์ฯ  ก ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำน
ดังต่อไปนี้  

3.1  หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ  (ให้น ำต้นฉบับมำแสดงด้วย) 
3.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    
3.3  หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สำขำเวชกรรมจำกสถำนพยำบำล 
      ของรัฐ ตำมแบบที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
3.4  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด  1  นิ้ว   
      จ ำนวน  3  ใบ   
3.5  หนังสือรับรองประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี)    

  3.6  แฟ้มข้อมูลประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน / ผลงำนหรือกิจกรรม /  
      ควำมสำมำรถพิเศษ / วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน  

 

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด  พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรสมัครคนละ   100   บำท  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 เมษำยน พ.ศ. 2564   ในวันเวลำท ำกำรของสหกรณ์ฯ    
เงินค่ำธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  
 
  4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
   รำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก จะประกำศให้ทรำบภำยในวันที่  6 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
 
  5.  หลักสูตร  และวิธีการคัดเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกด้วยกำรสอบแข่งขัน  ดังนี้  
   5.1  ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำที่จะน ำมำปฏิบัติในกำรท ำงำน    200  คะแนน   ประกอบด้วย 

(1) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยในกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยเกี่ยวกับสหกรณ์ / 
ข้อบังคับ / ระเบียบ  และวิธีปฏิบัติงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด   
(100 คะแนน) 

        (2)  ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี   
          (100 คะแนน) 
5.2  สอบสัมภำษณ์และศึกษำรำยบุคคล  โดยจัดท ำแฟ้มข้อมูลประวัติ / 
      ประสบกำรณ์กำรท ำงำน / ผลงำนหรือกิจกรรม / ควำมสำมำรถพิเศษ /  
      วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน       (100  คะแนน) 
 

/6. ก ำหนดสถำนที่สอบ...... 
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6.  ก าหนดสถานที่สอบ  และตารางสอบ 
   6.1  สถำนที่สอบ  ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
   6.2  ตำรำงสอบ  

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    เวลำ  08.30  น.  -  10.00  น.  -  ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยในกำร 

   ประกอบธุรกิจและกฎหมำยเกี่ยวกับ 
   สหกรณ์ /  ข้อบังคับ /  ระเบียบ   
   และวิธีปฏิบัติงำนสหกรณ์ 

    เวลำ  10.30  น.  -  12.00  น.  -  ควำมรู้ด้ำนเศรษฐศำสตร์สหกรณ์                 
                                                                                       กำรบัญชี และกำรเงินกำรธนำคำร 

เวลำ  15.00  น.     เป็นต้นไป  -  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    เวลำ  09.00  น.     เป็นต้นไป -  สอบสัมภำษณ์ 

 

  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
   7.1  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์จะต้องสอบผ่ำนข้อเขียนได้คะแนนรวมภำคควำมรู้เฉลี่ย      
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  ของคะแนนทั้งหมด     

7.2  ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนรวมภำคควำมรู้และคะแนน  สอบสัมภำษณ์รวมกันเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 

  8.  การประกาศผลการคัดเลือก 
   กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะประกำศเฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์
ในข้อ 7  ไว้ทุกรำยพร้อมจัดเรียงอันดับจำกคะแนนสูงไปหำต่ ำไว้เป็นล ำดับ  ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล ำพูน  จ ำกัด  ภำยในวันที่  17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด จะน ำไป
ฟ้องร้องมิได้ 
 

  9.  การบรรจุแต่งตั้ง  และการขึ้นบัญชี 
   จะพิจำรณำบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้ล ำดับแรกก่อน  (เริ่มท ำงำนตั้งแต่วันที่  1 มิถุนำยน     
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)  ในอัตรำเงินเดือน เดือนละ  10,900 บำท และเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ จ ำนวน 4,100 
บำท  รวม  15,000 บำท  หำกมีกำรสละสิทธิ์จะพิจำรณำล ำดับต่อไป ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในล ำดับรองลงไป 
จะข้ึนบัญชีไว้มีก ำหนดไม่เกิน  2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก  คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ประกำศยกเลิกกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมท่ีเห็นสมควร 

  10.  หลักประกันของผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
   ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง  จะต้องท ำหนังสือสัญญำแจ้งไว้เป็นหลักฐำนต่อสหกรณ์ ตำม

แบบที่ 
สหกรณ์ฯ  ก ำหนด  และเพ่ือเป็นหลักประกันควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
และลูกจ้ำงจะต้องน ำเงินจ ำนวน 60 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้ำงได้รับอยู่ในวันที่สหกรณ์รับเงิน
ประกันฝำกเป็นรำยบัญชี รำยคน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 

 
/11. ขอบเขต........ 
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  11.  ขอบเขตของอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์   
   ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรท ำสัญญำจ้ำงเป็นรำยปี   ซึ่งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรทุกปี  และถ้ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินภำยใน 2  ปี จะได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด  

 
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด  จะต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีควำม 

รับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ  รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำย  กฎ  ข้อบังคับ  หรือระเบียบอื่นใด  ที่เกี่ยวกับ  
ควำมมั่นคง  หรือควำมเจริญก้ำวหน้ำในกิจกำรของสหกรณ์ฯ  
 
   ประกำศ    ณ    วันที่  20  เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2564 
 
 
     (ลงชื่อ)     

           (นำยสมคิด  ปัญญำแก้ว) 
         ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
 
 
 
 
 


