
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแตงตั้งเปนผูจัดการสหกรณ 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูจัดการสหกรณ อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด พ.ศ.2559 ขอ 92 และ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 ขอ 14.2.1 

คณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 จึงกําหนด ดังนี ้

 1.ตําแหนงที่คัดเลือก 

    ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  อัตราคาจางขั้นต่ํา 39,380.-บาท หรืออัตราคาจาง

ไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนเดิมแลวแตกรณ ี

 2.คุณสมบัติของผูสมัคร 

    (1) มีสัญชาติไทย 

    (2) อายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณ  

    (3) ไมเปนกรรมการดําเนินการสหกรณในวันสมัคร 

    (4) มีรางกายสมบูรณ และสุขภาพแข็งแรง สมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตออันตราย

และโรคอันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคยาเสพติดใหโทษ และตองมีสติสัมปชัญญะปกติไม

ฟนเฟอน 

    (5) มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ และคุณภาพในเชิงสรางสรรคและ

ทัศนคตทิี่ดี 

    (6) ตองไมเปนหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว 

    (7) สามารถขับขี่รถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

    (8) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

    (9) มีประสบการณในตําแหนงรองผูจัดการสหกรณมาแลวไมนอยกวาสามป หรือมีประสบการณ

ในการบริหารงานดานอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

    (10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    (11) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตตอหนาที ่



    (12) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

    (13) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการเพราะเหตุ

ทุจริตตอหนาที ่

    (14) กรณีผูสมัครเปนสมาชิกหรือเคยเปนสมาชิกสหกรณตองไมผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไม

วาเงินตนหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทางบัญชีที่แลวนับถึงวันรับสมัคร เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิด

จากการกระทําของตนเอง 

 3.การรับสมัครเขารับการคัดเลือก 

    ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่สหกรณออมทรัพยครู

สงขลา จํากัด  เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ระหวางวันที่        

4 – 16 มกราคม พ.ศ.2560  ในวันและเวลาทําการของสหกรณ พรอมเอกสารตอไปนี ้

     (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

     (2) สําเนาทะเบียนบาน 

                (3) ภาพถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

     (4) สําเนาหลักฐานตามคุณสมบัติขอ 2(9)  

     (5) ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรอง 

     (6) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

     (7) ใบรับรองแพทย 

     (8) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งหลังสุด 

     (9) หลักฐานประกอบอ่ืนที่เกี่ยวของ (ถามี) 

    (10) เงินคาสมัคร จํานวน 1,000 บาท 

    (11) หลักการและแนวคิดในการบริหารสหกรณ ใชกระดาษ A4 ไมเกิน 20 หนา 

 4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 พรอม

กับกําหนดการคัดเลือก  

 5.เกณฑการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก 

     การตัดสินการคัดเลือก คะแนนเต็ม 200 คะแนน กําหนดสัดสวนของคะแนน ดังนี ้
            

ที ่ รายการประเมิน คะแนน 

1 การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ 50 

2 การสัมภาษณ 100 

3 หลักการและแนวคิดในการบริหารสหกรณ 

ประสบการณ คุณลักษณะ และความสามารถพิเศษ 

50 



      และตองไดคะแนนการคัดเลือกไมนอยกวารอยละ 70  กรณีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหใชมติ

คณะกรรมการคัดเลือกเปนเกณฑ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจะ

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 

6.การแตงตั้ง 

    ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ทดลองงานในตําแหนงผูจัดการและเมื่อผานการ

ทดลองงาน จะแตงตั้งเปนเจาหนาที่ประจํา ตําแหนงผูจัดการตอไป และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสี่ป 

เพื่อนําผลการประเมินไปถือใชตามระเบียบ 

    ผูไดรับการแตงตั้ง หากตรวจสอบทราบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สหกรณจะยกเลิกการ

แตงต้ังและจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 

 

      (ลงชื่อ) 

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 



 

ใบสมัคร 
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 1.ขาพเจาชื่อ.........................................นามสกุล...................................อายุ...............ป            

เกิดวันที่......เดือน........................พ.ศ............... เชื้อชาติ................สัญชาติ.................ศาสนา............... 

 2.ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่............ซอย................................ถนน.........................หมูที่........

ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย..................

โทรศัพท....................................มือถือ................................ 

 3.ชื่อคูสมรส...............................................................อายุ.........ป อาชีพ...........................

สถานที่ทํางาน..............................................................................ตําบล.....................................

อําเภอ............................................จังหวัด................................. 

 4.ชื่อบิดา...........................................................................อาชีพ............................................ 

            5.ชื่อมารดา........................................................................อาชีพ............................................ 

6.ประวัตกิารศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงปจจุบัน 

ระดับ สาขา พ.ศ. สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



7.ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง สถานที่ทํางาน ระหวางป พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 8.ประสบการณศึกษาอบรมที่สําคัญ 

เรื่อง จัดโดย เมื่อ พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



9.ผลงานที่ประสบผลสําเร็จหรือผลงานดีเดน 

เรื่อง ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.ปจจุบันขาพเจาปฏิบัติงานตําแหนง...................................................................................... 

อัตราเงินเดือน/คาจางเดือนละ.......................................บาท  เงินประจําตําแหนง............................บาท 

 11.ปจจุบันคูสมรสปฏิบัติงาน ตําแหนง...............................................................................

อัตราเงินเดือน/คาจางเดือนละ.......................................บาท  เงินประจําตําแหนง............................บาท 

 12.ปจจุบันขาพเจาและคูสมรส มีรายไดอ่ืน ๆ ดังนี้ 

รายไดจาก ประมาณเดือนละ 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.ปจจุบันขาพเจาและคูสมรสมีสินทรัพย ดังนี ้

รายการสินทรัพย จํานวนเงิน (คิดเปนเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 



 14.ปจจุบันขาพเจาและคูสมรสมีหนี้สิน ดงันี้  

รายการหนี้สิน จํานวนเงิน เหตุแหงหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 15.ขาพเจามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร (โปรแกรม)..................................................... 

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

 16.หากขาพเจาไดรับพิจารณาเปนผูจัดการสหกรณ  ขาพเจาขอรับเงินคาจางรายเดือน เดือนละ

..............................บาท   

 17.ขาพเจาขอยืนยันวา ขอมูลที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 หากมีการตรวจสอบทราบภายหลังวา ขอมูลดังกลาวขางตนขอใดขอหนึ่งเปนเท็จ ขาพเจายินยอม

ใหสหกรณยกเลิกการแตงตั้ง และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น  

  

(ลงชื่อ)...........................................ผูสมัคร 

(.........................................) 

                                                  วันที่สมัคร................................. 

 
       

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 

� คุณสมบัติครบถวน ไดเลขที่.............................. 

� ขาดคุณสมบัติ................................................. 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูตรวจสอบ 

              (.......................................) 
 

 

หมายเหตุ ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครใหจัดทํา จํานวน 5 ชุด 
 


