
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

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

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 56 ครั้งที่  9/2565 เมื่อวันที่ 24  มิถุนำยน พ.ศ. 2565  และระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และลูกจ้ำง พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีกำรสอบแข่งขัน ตำมเงื่อนไขและ
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

  1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ      

ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคระยะอันตรำย  โรคเท้ำช้ำง  โรคพิษสุรำเรื้อรัง     
ติดยำเสพติดให้โทษ หรือ โรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลำย 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกสหกรณ์ หรือออกจำกรำชกำร          

หรือออกจำกองค์กำรของรัฐบำล  หรือสถำบันอ่ืน  
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ  

หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
(9) ไม่เป็นผู้เคยลำออกจำกสหกรณ์โดยได้กระท ำผิดวินัย  ซึ่งจะได้รับโทษ    ไล่ออก  

หรือให้ออกตำมระเบียบว่ำด้วย วินัยกำรสอบสวนและกำรลงโทษส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  

(10) เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ในสหกรณ์ และเป็นผู้มีจิตใจรักกำรให้บริกำร 
(11) มีควำมรู้เรื่องกฎหมำย พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่ำง ๆ ของ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
(12) ผู้สมัครที่เป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
(13) ไม่เป็นนักบวช 
(14) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน

พรรคกำรเมือง 
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ข.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1) จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(2) มีควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนเว็บแอปพลิเคชัน ด้วย  PHP, 

JavaScript, HTML, CSS, AJAX หรือภำษำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนฐำนข้อมูล เช่น MySQL,  

MS SQL Server, MS Access โดยท ำงำนร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันได้ 
(4) มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้ MS Office, Photoshop 
(5) มีควำมสำมำรถในกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ 
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรและประสำนงำนกับผู้อ่ืนได้ดี 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(1) ดูแลรับผิดชอบ จัดกำร ระบบ IT งำนระบบ Server, Hardware, Software และ

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำให้แก่ผู้ใช้ 
(2) ปรับปรุงพัฒนำและดูแลรักษำ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ

สหกรณ์ รวมทั้งจัดเก็บส ำรองข้อมูลของสหกรณ์ท้ังหมด 
(3) ดูแล ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
(4) สำมำรถตัดต่อ/ผลิตสื่อ VDO,VTR ได้ทั้งภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่งและเสียงประกอบ 
(5) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมำย 

  3.  การรับสมัคร 
(1) ผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลและขอรับใบสมัคร

ได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤำษี 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน ในวันและเวลำท ำกำรตั้งแต่วันที่ประกำศ 
เป็นต้นไป 

(2) ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้กรอกรำยละเอียดในใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง   พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคนละ 100 บำท  ต่อเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัคร ระหว่ำงวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ถึง 22 กรกฎำคม พ.ศ.2565 ในวันท ำ
กำรของสหกรณ์ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 16.30 น.  ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูล ำพูน จ ำกัด เงินค่ำธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

(3) ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครและแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครแก่ 
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครให้เรียบร้อย 
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  4.  หลักฐานการสมัคร 
(1) ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  จ ำนวน 1 ฉบับ 
(2) ส ำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ  (ให้น ำต้นฉบับมำแสดงด้วย) 
(3) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำไม่เกิน 6 

เดือน จ ำนวน  3  รูป 
(4) หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สำขำเวชกรรมจำกสถำนพยำบำลของรัฐ 

ตำมแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 
(5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร จ ำนวน 1 ชุด 
(6) ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
(7) หนังสือรับรองประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
(8) แฟ้มข้อมูลประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน / ผลงำนหรือกิจกรรม / ควำมสำมำรถ

พิเศษ / วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน 
(9) หลักฐำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (ส ำหรับเพศชำย) จ ำนวน 1 ฉบับ 
(10) ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ทุก

หน้ำ 
 

  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
   รำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก จะประกำศให้ทรำบภำยในวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2565 
ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด และทำงเว็ปไซต์สหกรณ์ www.lpntsc.com 
 
  6.  ก าหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  ก ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

(1) วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสอบ 

วัน – เวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบ 
6 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

เวลำ 08.30 น. 
 
ภำค ก  สอบภำคปฏิบัติ 

 
 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน 

 
 7 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

เวลำ 09.00 น. 
 
ภำค ข สอบสัมภำษณ์ 

  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
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(2) หลักสูตรและวิธีการสอบ 
ก. สอบภำคปฏิบัติ     จ ำนวน  150  คะแนน 

- กำรเขียนเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภำษำ PHP, HTML  ฐำนข้อมูล MySQL บน 
Server จ ำลอง Xampp, Appserve โดยใช้ Text Ecitor ด้วย VS Code, 
Notepad++  (100  คะแนน) 
- ควำมรู้ในกำรใช้ MS Office  (50  คะแนน) 

ข. สอบสัมภำษณ์     จ ำนวน  50  คะแนน 

สอบสัมภำษณ์รำยบุคคล โดยจัดท ำแฟ้มข้อมูลประวัติ / ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน / ผลงำนหรือกิจกรรม / ควำมสำมำรถพิเศษ / วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน / 
ควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป เหตุกำรณ์ปัจจุบัน ข้อมูลข่ำวสำร 
ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง คุณธรรม จริยธรรม กฎหมำยเกี่ยวกับสหกรณ์  
ข้อบังคับ  ระเบียบ วิธีปฏิบัติงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  

 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
(1) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ (ภำค ข.) จะต้องได้คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติ (ภำค ก.) ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 50 
(2) ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติ (ภำค ก.) และคะแนนสอบสัมภำษณ ์

(ภำค ข.) รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่ำเป็นผู้
ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก 

 
  8.  การประกาศผลการคัดเลือก 
   กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะประกำศเฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์
ในข้อ 7  ไว้ทุกรำยพร้อมจัดเรียงอันดับจำกคะแนนสูงไปหำต่ ำไว้เป็นล ำดับ  ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล ำพูน  จ ำกัด  และทำงเว็ปไซต์สหกรณ์ www.lpntsc.com  ภำยในวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด จะน ำไปฟ้องร้องมิได้ 
 

  9.  การบรรจุแต่งตั้ง  และการขึ้นบัญชี 
   จะพิจำรณำบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้ล ำดับแรกก่อน ในอัตรำเงินเดือน เดือนละ 15,070 บำท  
หำกมีกำรสละสิทธิ์จะพิจำรณำล ำดับต่อไป  ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในล ำดับรองลงไป   จะขึ้นบัญชีไว้มีก ำหนดไม่
เกิน  2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก  คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรประกำศยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมท่ีเห็นสมควร   
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  10.  หลักประกันของผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
   ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง  จะต้องท ำหนังสือสัญญำแจ้งไว้เป็นหลักฐำนต่อสหกรณ์     
ตำมแบบที่สหกรณ์ฯ  ก ำหนด  และเพ่ือเป็นหลักประกันควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงจะต้องน ำเงินจ ำนวน 60 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้ำงได้รับอยู่ในวันที่สหกรณ์
รับเงินประกันฝำกเป็นรำยบัญชี รำยคน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
 
  11.  ขอบเขตของอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  

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  24    เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2565 
 
 
     (ลงชื่อ)     

           (นำยสมคิด  ปัญญำแก้ว) 
         ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
 


