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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
เร่ือง การรับสมัครสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 

-------------------------------------------------------- 
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด โดยมติของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 9 วันที่  
23 มิถุนายน  พ.ศ.2565  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ในต าแหน่ง 
“ผู้จัดการ” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน พ.ศ.2564  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 45 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 64 ปี ในวันยื่นใบสมัคร 
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดที่กระท าโดยประมาท 
1.8 ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  

ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
1.9 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
1.10 ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม มาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญญัติ 
       สหกรณ์ พ.ศ. (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 
1.11  ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตาม มาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญญัติ  

 สหกรณ์ พ.ศ. (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 
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1.12  ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
1.13  ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้
ให้บริการทางการเงิน 

1.14  ไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี  
 ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

1.15  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
1.16  ไม่เป็นกรรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน 
1.17  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี หรือ 

 ไมเ่ป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี 
1.18  ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ 

 บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 
 สองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือใน 
 ขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

1.19  ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี 
 ทางบัญชี ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ 
 หรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
 

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2.1 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และหรืองานที่เก่ียวข้องกับการบริหาร  
      การเงิน การบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีคุณสมบัติตาม ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 16 แห่ง  
      ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  
      พ.ศ.2564 
2.2 มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การสหกรณ์ รวมทั้งมีความรู้เรื่อง 
     เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานสหกรณ์เป็นอย่างดี 
2.3 มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหาร การพัฒนาและน าองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมาย 
     ตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ 
2.4 มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดีใน 
     ทุกระดับ 
 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา 
ส าเรจจการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ด้านการสหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

การเงิน การบัญชี การธนาคาร พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
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4. การรับสมัครสรรหา 
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จ ากัด  ตั้งแต่วันที่  8-12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา              
09.00 – 15.00 น.  และมายื่นด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
4.2 ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก 
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก จ านวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมการสรรหาจะไม่คืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 

 

5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่ 

เกิน 1 ปี) 
5.2 ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ 

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเรจจ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเรจจการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 

5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส(ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – 

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
5.6 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ทั้งนี้ ในส าเนา

หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสรรหาเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 

5.7 ผลงาน/โครงการส าคัญในความรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4  
     จ านวน 5 ชุด 
5.8 ข้อเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จ านวน 5 ชุด 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วัน เวลา สถานที่ 
 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
และทางเวจบไชต์ของสหกรณ์ฯ 
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
7.1 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะด าเนินการคัดเลือก

โดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การท างาน จากผลงาน/โครงการส าคัญในความรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี ข้อเสนอแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดประวัติ
การท างานที่ปรากฏตามแบบใบสมัครคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดย
วิธีการสัมภาษณ์ และประสิทธิภาพของผลงาน (คะแนนเตจม 100 คะแนน) ส่งพร้อมในวันสมัคร 

7.2 ก าหนดวันประเมินผลงานและวิสัยทัศน์  ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
7.3 ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
     เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
7.4 ประกาศผล ในวันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด และ

เวจบไชต์ของสหกรณ์ฯ 
 

8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะใช้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้

คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 

 

9. การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละไม่น้อยกว่า               
55,000 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 5,000 บาท 

    (ห้าพันบาทถ้วน) 
9.2 ระยะเวลาจ้าง 3 ปี นับจากวันที่เริ่มด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้าง โดยสหกรณ์ฯ จะมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 1 ปี หรือตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด กรณีไม่ผ่าน
การประเมิน สหกรณ์ฯ สามารถยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

9.3 เมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างแล้วผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องจัดท าหนังสือสัญญา
จ้างตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนดทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา รวมทั้งต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 

9.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด จะต้องจัดท า
หนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
52 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  และมีคุณสมบัติ
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และไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง  

9.5 หากปรากฏว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความเป็นเทจจ
หรือปกปิดข้อเทจจจริงซึ่งควรบอก คณะกรรมการด าเนินการอาจตัดสิทธิผู้นั้นจากการเป็น
ผู้สมัครและผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ หรือสหกรณ์ฯ อาจบอกเลิกสัญญาได้และผู้ได้รับการ
คัดเลือกไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกอาจตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี โดย
ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 

10. หลักประกัน 
    ผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ต้องมีบุคคลค้ าประกันที่เป็นข้าราชการระดับ

ช านาญการพิเศษ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่ต่ ากว่าผู้ที่ได้รับการจัดจ้างค้ าประกัน 
และน าหลักทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากมาจ าน าหรือน าอสังหาริมทรัพย์มาจ านองตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดเพ่ือประกันความเสียหายในการท างานที่เจ้าหน้าที่ได้ก่อขึ้นส าหรับต าแหน่ง   
ต่าง ๆ ในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

11. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ 
    มีหน้าที่จัดการทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ ตลอดจนปฏิบัติ

ตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 
 

 
(ดร.สุริยะ  ชมศรีเมฆ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


