ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ที่ 16/2565
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ สอ.กฟภ.
  

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความประสงค์จะรับสมั ครบุคคลผู้มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของ โรคจิต
หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ
อาการของโรคพิ ษ สุ ราเรื้ อ รั ง และไม่ ป รากฏอาการและแสดงอาการของโรคเรื้อ น
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณ โรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือรอลงอาญา หรือรอการกำหนด
โทษ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ องค์ ก าร หรือ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ เพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

(6) เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(7) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
จากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(10) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(11) เป็นกรรมการสหกรณ์ที่พ้นจากตำแหน่งของสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี
(12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน กับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
(13) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี ก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
(15) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมดวาระในปี 2565)
(16) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเกินความสามารถในการชำระหนี้
(17) มีผลประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการลงทุนของสหกรณ์นอกเหนือจาก
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยทั่วไปที่จะพึงได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน
การบริหารจัดการ หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
2.2 เคยเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2.3 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ ในสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.4 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ สหกรณ์อื่นทีม่ ีสินทรัพย์เกินกว่า
5,000 ล้านบาท มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
กรณี ส หกรณ์ นั้ น ไม่มี ต ำแหน่ งรองผู้ จั ดการ จะต้ องเคยดำรงตำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ า
ผู้ช่วยผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. อัตราค่าตอบแทน การแต่งตั้งและกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
3.1 อัตราค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ แต่ไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท
3.2 ระยะเวลาจ้างและการบรรจุแต่งตั้ง
ระยะเวลาในการจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
และไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคราวละ 1 ปี
4. กำหนดวันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ
กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อาคาร 3 ชั้น 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบทีส่ หกรณ์ฯ กำหนด
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 2 รูป
5.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
5.4 หลักฐานแสดงการผ่านงานย้อนหลัง 5 ปี
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
5.6 ใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มี
อนามัยสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือ นไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.7 เอกสารรายงานข้ อ มู ล เครดิ ต บริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต แห่ งชาติ จำกั ด (เครดิ ต บู โ ร) ซึ่ ง มี
ระยะเวลาการออกรายงานไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร
5.8 แนวความคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ด้านการบริหารสหกรณ์ ด้านการบริการ
ด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุน และอื่น ๆ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
5.9 ค่าธรรมเนี ยมการสมัครคนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมนี้สหกรณ์ฯ จะไม่คืนให้ ไม่ว่า
กรณีใด
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากแนวความคิด และวิสัยทัศน์ตามข้อ 5.8
6.2 สัมภาษณ์

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
สหกรณ์ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สหกรณ์ฯ
จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิส อบคัดเลื อกในวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บ ไซต์ของสหกรณ์
www.peacoop.or.th สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและสอบถามรายละเอี ยดได้ ที่ ท ำการสหกรณ์ ฯ หรื อสอบถามได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-1201-6 ต่อ 710-712 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง
เว็บไซต์ www.peacoop.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

ร้อยโท
(สุพจน์ ใช้บางยาง)
ประธานคณะทำงานสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ลำดับที่.............

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
*******************************
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ สรรหาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ โดยขอแจ้ง
รายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
2. วัน เดือน ปี เกิด..................................................... อายุ...................ปี ....... ............เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. เชื้อชาติ........................................ สัญชาติ........................................ ศาสนา................... .....................
4. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........................................................... บัตรหมดอายุวันที่........................................
5. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่า/หม้าย
 อื่น ๆ
6. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................... หมู่ที่........... ถนน....................................... แขวง/ตำบล.......................................
7. เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์....................................
7. โทรศัพท์ (บ้าน)............................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................................
ข้อมูลครอบครัว
1. บิดา ชื่อ – สกุล............................................................................. อายุ.................ปี อาชีพ.............. ......................
2. มารดา ชื่อ – สกุล......................................................................... อายุ.................ปี อาชีพ....................................
3. คู่สมรส ชื่อ – สกุล........................................................................ อายุ.................ปี อาชีพ................... .................
4. สถานที่ทำงาน........................................................................................................................................................ .
4. ตำแหน่งสุดท้ายหรือตำแหน่งปัจจุบัน.....................................................................................................................
4. โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).......................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................
5. มีบุตรจำนวน..........................คน
ชาย..........................คน
หญิง..........................คน
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบัน

สาขาวิชา

วันที่เข้าศึกษา

วันที่สำเร็จ

2

ประวัติการทำงาน
สถานที่ทำงาน

ระยะเวลา
เริ่ม

ถึง

ตำแหน่ง

เงินเดือน

สาเหตุที่ออก

เงินเดือนที่ต้องการ เดือนละ.............................................บาท
ประวั ต ิ ก ารฝึ ก อบรม / ผลงาน / รางวั ล หรื อ ประสบการณ์ ค วามสำเร็ จ ที ่ ภ าคภู ม ิ ใ จในอดี ต เกี ่ ย วกั บ
การบริหารงาน...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ / ความสามารถพิเศษ / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
ครบถ้วน มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ลายมือชื่อ..................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
วันที่ยื่นใบสมัคร.............................
ลายมือชื่อ..................................................ผู้รับสมัคร
(.....................................................)
วันที่รับสมัคร..................................
แนวความคิด และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสหกรณ์ ด้านการบริหารสหกรณ์ ด้านการบริการ ด้านการลงทุน
ด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกหน้า

