
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 

------------------------------------ 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรสหกรณ์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๗๙(๖) ข้อ ๙๒ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด พ.ศ.
๒๕๕๖ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ว่ำด้วย ผู้จัดกำรสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ ๖๔ ปีทำงบัญชี ๒๕๖๕ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
เห็นชอบให้คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑)  มีสัญชำติไทย และมีศรัทธำในอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ 
(๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 
(๓)  มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนพำณิชยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรธนำคำร กำรเงิน  

กำรบัญชี กำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรค

เรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษ
สุรำเรื้อรัง หรือโรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(๕)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

  (๗)  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กร หน่วยงำน            
ของรัฐ หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
  (๙)  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ 
  (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หน้ำที่ 
  
 
 
 
 
 

ร่าง 



 
 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      (๑)  มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน หรือกำรคลัง หรือกำรสหกรณ์ หรือกฎหมำย หรือ           
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมกัน 
ไม่น้อยกว่ำ  ๕  ปี  
  (๒)  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนพำณิชยศำสตร์  หรือบริหำรธุรกิจ  หรือกำรธนำคำร  หรือกำรเงิน  
หรือกำรบัญชี  หรือกำรจัดกำร  หรือเศรษฐศำสตร์  หรือกำรสหกรณ์  และมีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรงำนสหกรณ์ 
  (๓)  มีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร  กำรพัฒนำและน ำองค์กรไปในทิศทำง  และ
เป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ และหลักกำรของสหกรณ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  (๔)  มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และสำมำรถประสำนงำนได้ทุกระดับ 
  (๕)  ไม่เคยถูกธนำคำรแห่งประเทศไทย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  สั่งถอดถอนจำกกำรเป็น   
กรรมกำร  ผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือที่ปรึกษำของผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินซึ่งอยู่ภำยใต้  กำรก ำกับดูแล
ของหน่วยงำนดังกล่ำว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดห้ำมด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวแล้ว   หรือได้รับกำรยกเว้นจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแล  แล้วแต่กรณี  
  (๖)  ไม่มีหรือไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรประกอบธุรกิจหรือกำรด ำเนินกิจกำรใด  ๆ  อันผิดกฎหมำย    
ที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชำชน  
  (๗)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
  (๘)  ไม่เป็นกรรมกำรหรือไม่เป็นผู้จัดกำรของสหกรณ์อ่ืน  เว้นแต่เป็นกรรมกำรของชุมนุมสหกรณ์        
ที่สหกรณ์เป็นสมำชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง  
  (๙)  ไม่ เป็นกรรมกำรของสหกรณ์ซึ่ ง พ้นจำกต ำแหน่งผู้ จัดกำรสหกรณ์ ไม่ เกินหนึ่ งปี  หรือ                  
เป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี  
  (๑๐)  ไม่ผิดนัดช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ำเก้ำสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมำชิกของบริษัท 
ข้อมูลเครดิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลำสองปีก่อนวันที่ได้รับ  กำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรหรือวันที่ท ำสัญญำจ้ำงเป็นผู้จัดกำรหรือในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งนั้น  
  (๑๑)  ไม่ผิดนัดช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมำชิกในระยะเวลำสองปีทำงบัญชี  
ก่อนวันที่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรหรือวันที่ท ำสัญญำจ้ำงเป็นผู้จัดกำรหรือในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งนั้น 
 

  ๓. การรับสมัครคัดเลือก 
     (๑) วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ำกัด อำคำรส ำนักงำนใหญ่  เลขที่  ๓๐๕ หมู่ที่  ๒ ถนนชัยภูมิ -บ้ำนเขว้ำ ต ำบลโคกสูง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ          
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในวันท ำกำรสหกรณ์ หรือดำวน์
โหลดใบสมัครได้ที่ www.chaiyaphumsc.com หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร โทรศัพท์                
๐๔๔-๘๑๖๖๒๖ – ๘ ต่อ ๑ 
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     (๒) ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 
          ผู้สมัครคัดเลือกต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  ๒,๐๐๐  บำท และจะไม่คืนให้ไม่
ว่ำกรณีใด ๆ 
     (๓) เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร  
          (๓.๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ X ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่
เกิน ๓๐ วัน)  
          (๓.๒) เอกสำรแสดงผลกำรเรียน (Transcript) หรือปริญญำบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ            
ตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
          (๓.๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
          (๓.๔) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
          (๓.๕) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์
ทหำร (ถ้ำมี) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
          (๓.๖) ใบรับรองแพทย์ผู้มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์  
          (๓.๗) หลักฐำนแสดงถึงคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
ทั้งนี้ เอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกัด  จะประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่                      
๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด และเวปไซต์  www.chaiyaphumsc.com 
 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรพิจำรณำ ดังนี้  
      (๑) ประเมินเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่แสดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมข้อ (๓.๗)                  
(๕๐ คะแนน)  
      (๒) สัมภำษณ์เพ่ือประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเหมำะสมและบุคลิกภำพ (๕๐ คะแนน)  
  

 ๖.  ก าหนดการคัดเลือก  
ในวันเสำร์ ที่ ๒๘ พฤษภำคม เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 

จ ำกัด  ส ำนักงำนใหญ่ ทั้งนี้ ผู้รับกำรคัดเลือก ต้องมำรำยงำนตัวภำยใน เวลำ ๐๙.๓๐ น. หำกเกินจะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือก 

 

๗. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะประกำศผลกำรคัดเลือกภำยใน วันที่  ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  

กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะใช้คะแนนสูงลงมำตำมล ำดับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือได้ว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้รับ
คะแนนประเมินรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก กรณีคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่มี
คะแนนในข้อ ๕ (๒) สัมภำษณ์มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  หำกคะแนนสัมภำษณ์เท่ำกันอีกให้ผู้สมัครล ำดับก่อน
เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
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 ๘.  การจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  
     ๘.๑ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ตำมล ำดับที่ใน
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ล ำดับที่ ๑ ให้มำรำยงำนตัว และท ำสัญญำจ้ำง ในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ในเวลำท ำกำร
ของสหกรณ์ พร้อมหลักประกันกำรท ำงำน ตำมข้อ ๙ 
     ๘.๒ ผู้ได้รับกำรจัดจ้ำงจะได้รับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิผลประโยชน์อื่น ดังนี้ 
  (๑) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ       ๖๐,๐๐๐ บำท  (หกหมื่นบำทถ้วน) 
  (๒) เงินประจ ำต ำแหน่ง เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท  (ห้ำพันบำทถ้วน) 
      ๘.๓ หำกปรำกฏว่ำผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด     
ขำดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมท่ีได้รับรองไว้ หรือมีข้อควำมเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่ง
ควรบอกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตัดสิทธิผู้นั้นจำกกำรเป็นผู้สมัครและผู้นั้นไม่อำจเรียกร้องสิทธิใด ๆ หรือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด อำจบอกเลิกสัญญำได้และผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
หรือค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกอำจตกลงยอมรับในผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรแล้วแต่
กรณี โดยถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
 

 ๙. หลักประกันการท างาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท างานของผู้จัดการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

(๑)  เงินสด  ๑๒๐,๐๐๐ บำท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 
(๒)  ทรัพย์สิน มูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๒๐,๐๐๐  บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 
(๓)  กำรค้ ำประกันด้วยบุคคล ต้องเป็นข้ำรำชกำร ไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำร หรือ 
      ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

 

            ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
      
       (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
              ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 
 

-๔- 


