
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
เรื่อง การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อจางปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

....................................................... 

ตามทีผู่จัดการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  จะสิ้นสุดการจางตามระเบียบสหกรณ      
ออมทรัพยครูอางทอง จํากัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2563 หมวดที่ 15       
ขอ 73(5) ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด พ.ศ. 2556 หมวด 10 
ขอ 78 และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
พ.ศ. 2563  หมวด 3  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ชุดท่ี 60  ครั้งที่ 9/2564        
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบใหประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางปฏิบัติหนาที่เปน
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  ดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ครูอางทอง จํากัด 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 62 ปบริบูรณ นับถึงวันรบัสมัคร 
(3) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปน 

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติด 
ใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(5) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(8) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซึง่อาจตองไดรบัโทษ ไลออก หรอืให

ออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสาํหรับเจาหนาที่และลูกจาง 
(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตตอหนาท่ี 
(10) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
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(11) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 
มาตรา 52 ดังนี ้

(1) เคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจรติตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา 22 (4) 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที ่

(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(7) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(1) มีวุฒิระดับปริญญาตร ีหรือ 
(2) ดาํรงตาํแหนงรองผูจัดการไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงเปนเจาหนาท่ีสหกรณมาแลว

ไมนอยกวา 20 ป หรือเคยดํารงตําแหนงขาราชการหรือพนักงานของรัฐไมต่ํากวาระดับชาํนาญการพิเศษ 
(3) มีทักษะดานคอมพิวเตอร มีทักษะดานภาษาตางประเทศ มีความรูความสามารถในการ

บริหารจัดการงานสหกรณ  
(4) ตองไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ

ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ 9 ดังนี้ 
(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด

หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาทีกํ่าหนดหามดํารงตําแหนงดงักลาวแลวหรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี 

(2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนนิกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย
ที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณท่ี

สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 
(5) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป หรือ

เปนผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 
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(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิตบุิคคลที่เปนสมาชิกของ
บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 

(7) ผิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบ้ียกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารง
ตําแหนงน้ัน 

3. อัตราคาจาง 
ไดรับคาจางเดือนละ 46,940.- บาท 
(ปรับเงินเดือนตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน  

พ.ศ. 2563) 

4. ขอบขายภารกิจและหนาที่ในตําแหนงที่สมัครคัดเลือก  
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครอูางทอง จํากัด พ.ศ. 2556 หมวด 10 ขอ 79 อํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดา
กิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(4.1) การตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาํระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณ 

(4.2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและสงเสรมิ
การถือหุนในสหกรณ 

(4.3) รับฝากเงิน จายคืนเงนิฝากและสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ 
(4.4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงนิกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงนิกูและดําเนินการ

อ่ืน ๆ เก่ียวกับเร่ืองการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 
(4.5) จัดทํารายละเอียดเงนิคาหุน และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล พรอมกับ 

แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบคุคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
(4.6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ และลูกจางสหกรณตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดในระเบียบ

รวมถึงกําหนดหนาที่ และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางเหลานั้นใหเปนไป โดยถูกตอง
เรียบรอย 

(4.7) เปนธุระกวดขันเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงนิ หรือมีใบสําคัญจายเงิน โดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับ
การเงนิไวโดยครบถวนและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดาํเนินการกําหนด 

(4.8) รับผิดชอบและดูแลในการทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

(4.9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
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(4.10) รับผิดชอบการทํางบการเงิน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญ 

(4.11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นมิใหเขารวมประชุม 

(4.12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(4.13) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณใหอยู

ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(4.14) เสนอรายงานกิจการประจําเดอืนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(4.15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลา ท่ีทาง

ราชการกําหนด 
(4.16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคดัเลือก ใหยื่นใบสมัครและเอกสารดวยตนเองไดที่ 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2564 – วันที่ 20 กันยายน 2564   
เวลา 09.00 น – 15.00 น.  เวนวันหยุดทําการ 

6. คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียม จํานวน 500.- บาท และเงินคาธรรมเนียมนี้จะไมคืน

ใหทุกกรณี 

7. หลักฐานที่ตองนําไปแสดงและใชประกอบการรับสมัครคดัเลือก 
7.1 ใบสมัคร (ขอรับไดท่ี สํานักงานสหกรณออมทรพัยครอูางทอง จํากัด) จํานวน 1 ชุด 
7.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
     (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
7.3 ปริญญาบัตรหรือหนังสือแสดงผลการเรยีน ฉบับจริง พรอมสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
7.4 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนา    จํานวน 1 ฉบับ 
7.5 ทะเบียนบาน ฉบับจริง พรอมสําเนา     จํานวน 1 ฉบับ 
7.6 ใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน     จํานวน 1 ฉบับ 
7.7 หลักฐานแสดงการเคยดํารงตําแหนงในคุณสมบัติขอ 2 (2)  จํานวน 1 ฉบับ 
7.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส 
     ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณทีี่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
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8. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
8.1 ผูสมัครคดัเลือก ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหครบถวน

ถูกตองและรับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานที่ใชสมคัรทุกฉบับ 
8.2 ผูสมัครคัดเลือก ตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจาย

ของการไปรษณียไวในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศพัทที่สามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว หากผิดพลาดตอง
รับผิดชอบเอง 

8.3 ผูสมัครคดัเลือก ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุผลใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไม
มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดงักลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ 
สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด จะไมพิจารณาจางและจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
สหกรณฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ

เก่ียวกับการคัดเลือก ในวันที่ 24 กันยายน 2564  ณ สํานกังานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

10. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
สหกรณฯ จะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครู

อางทอง จํากัด  ดังนี้ 

สอบขอเขียน  วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
สอบสัมภาษณ วันที ่3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

11. หลักสูตรและภาควิชาที่สอบคัดเลือก 
ภาค ก. การสอบขอเขียน (100 คะแนน) 

- ความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปจจุบัน 
- ความรูเก่ียวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ  พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 
- กฎหมายวาดวยสหกรณ ขอบังคับและระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
- ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 

ภาค ข. การสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) 
- วิสัยทัศน 
- บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เชาวปญญา การแกปญหาเฉพาะหนา 
- ความเปนผูนํา (เกณฑการสัมภาษณท่ัว ๆ ไป) 

12. เกณฑการตัดสิน 
ผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละหาสิบและได

คะแนนรวมไมนอยกวารอยละหกสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือเปนผูสอบได 
“หากคะแนนเทากันใหผูที่สอบได ภาค ก ขอเขียน เปนผูที่ไดลําดับดีกวา ถายังเทากันอีกใหใช

วิธีจับฉลาก” 
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13. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
สหกรณฯ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ํา       

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564  โดยขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือบัญชีมี
การยกเลิกเมื่อประกาศสอบคัดเลือกใหม 

14. การจัดจางและเงื่อนไขการจาง 
14.1 การจางใหเปนไปตามลําดับที่สอบไดและดําเนินการจดัทําสัญญาจาง  

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564   
และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป  ถาไมมารายงานตัวในวันดงักลาวถือวาสละสิทธิ์ 
และเรียกผูสอบคดัเลือกไดในลําดับตอไป 

14.2 การจางผูจัดการใหทําสัญญาจาง ดังนี ้
14.2.1 ผูที่มีอายุไมถึง 60 ปบริบูรณ ใหทําสัญญาจางคราวละ 4 ป 
14.2.2 ผูที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ ใหทําสัญญาจางคราวละ 2 ป  

ทั้งนี้ตองมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณตามปบัญชี 
14.3 หากปรากฏวาผูสมัครหรือผูไดรับการคัดเลือกเปนผูจัดการสหกรณออมทรพัยครู 

อางทอง จํากัด ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามที่ไดรับรองไว หรือมีขอความเปนเทจ็
หรือปกปดขอเท็จจริงซึ่งควรบอก คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัดสิทธิผูนั้นจากการเปนผูสมัครและผูนั้น     
ไมอาจเรียกรองสิทธิใด ๆ หรือสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด อาจบอกเลิกสัญญาไดและผูไดรับการ
คัดเลือกไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายหรือคาชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผูสมัครหรือผูที่ไดรับการคัดเลือก   
อาจตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี โดยถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 

15. หลักประกัน 
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไดแก 
1. เงนิสด 
ในกรณีท่ีสหกรณเรียกหรือรับหลักประกันเปนเงินสด จํานวนเงนิท่ีเรียกหรือรับ ตองไมเกิน 

หกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณไดรับและในกรณทีี่เงนิประกัน  
ซึ่งสหกรณรบัไวดังกลาวลดลง เนื่องจากนําไปชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณตามเงื่อนไขของการเรียกหรือ    
รับเงินประกันหรือตามขอตกลง หรือไดรับความยินยอมจากเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ แลวสหกรณ   
จะเรยีกหรือรับเงนิประกันเพิ่มไดเทาจํานวนเงินที่ลดลง 

2. การค้ําประกันดวยบุคคล 
ขาราชการไมต่ํากวาระดับชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 2 คน 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรพัยครูอางทอง จํากัด 


