
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกัด 
เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

 
  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นลูกจา้ง
ชัว่คราว  รายละเอียดดงัน้ี 
  1.  ตําแหน่ง  จํานวน   

                                เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  จาํนวน  3  อตัรา     
  2.  คุณสมบัติ   
                                2.1   คุณสมบติัทัว่ไป 
                            2.1.1  มีสญัชาติไทย 
                            2.1.2  อายไุม่ตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  และมีอายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นบัถึงวนัปิดรับสมคัร 
                            2.1.3  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
                            2.1.4  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
             ทั้งไม่เป็นโรคเร้ือน วณัโรคระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการ 
             เป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม  โรคภูมิคุม้กนักนับกพร่อง (HIV)  ติดยาเสพติดใหโ้ทษ  
             และโรคพิษสุราเร้ือรัง  
                            2.1.5  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
                            2.1.6  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
                            2.1.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรือ 
             ออกจากองคก์รของรัฐบาลหรือสถาบนัอ่ืน ๆ 
                            2.1.8  ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผดิ 
             ลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
                            2.1.9  ถา้เป็นชายตอ้งไม่ผกูพนักบัการเกณฑท์หาร 
                                2.2   คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 
                                        สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาบญัชี 
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  4.  การให้ได้รับเงินเดือน 
       กาํหนดอตัราค่าจา้งในอตัราเดือนละ  15,060  บาท  
  5.  กําหนดรับสมัคร  และหลักฐานประกอบในการสมัคร 
                    5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดัเลือก ขอรับใบสมคัรไดท่ี้สาํนกังานสหกรณ์ 
                                        ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั ในวนั และเวลาทาํการของสหกรณ์ฯ  หรือดาวน์โหลด 
                                        ไดท่ี้ www.chainattsc.com 
                    5.2  การยื่นใบสมัคร  ใหผู้ส้มคัรยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองท่ีสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
              ชยันาท จาํกดั ระหว่างวนัท่ี   1 –  8 กุมภาพนัธ์ 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น. 
               (เว้นวนัหยุดทําการ)  โดยตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรคนละ  200 บาท   
                                        เงินค่าธรรมเนียมน้ี  เม่ือสมคัรแลว้สหกรณ์ฯ จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
                    5.3  หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
   5.3.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (ฉบบัจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบบั) 
   5.3.2  สาํเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้นจริง พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร 1 ฉบบั) 
   5.3.3  สาํเนาปริญญาบตัรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   
                                                   (ฉบบัจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบบั) 
   5.3.4  รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด  1 น้ิว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ และถ่ายไว ้
             ไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 3 รูป 
   5.3.5  ใบรับรองแพทยซ่ึ์งรับรองไวไ้ม่เกิน 30 วนั 
   5.3.6  ใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือกตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 
   5.3.7  หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสาํคญัการสมรส,  ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ  (ถา้มี) 
   5.3.8  หลกัฐานท่ีแสดงการไม่ผกูพนักบัการเกณฑท์หาร 
   5.3.9  เอกสารแสดงผลงานและประสบการณ์การทาํงาน  ใชส้าํหรับการประเมินผลงาน 
                                                   และประสบการณ์  ภาคสมัภาษณ์ ขอ้ 7.3.1 
   5.3.10  หนงัสือรับรองของหน่วยงานและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์ 
                                                     การปฏิบติังาน       
  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคดัเลือก 
                    สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตรงตามประกาศ   และมีสิทธ์ิเขา้รับ 
การคดัเลือกภายในวนัท่ี   10  กุมภาพนัธ์  2564  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  และเวบ็ไซตส์หกรณ์ 
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  7.  หลักสูตร วธีิการคดัเลือก  
                    คดัเลือกโดยการสอบวดัความรู้ 3 ภาค  ดงัน้ี 
                    7.1  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกฎหมาย    
                                        ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  (คะแนนเตม็  30  คะแนน) 
                    7.2  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง (ภาคปฏิบติั  คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
   7.2.1  ทดสอบความรู้ความสามารถงานธุรการ 
   7.2.2  ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นบญัชี 
   7.2.3  ทกัษะดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
                    7.3  ภาคสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
   7.3.1  ประเมินผลงานและประสบการณ์  ตามเอกสารขอ้ 5.3.9 (10 คะแนน) 
   7.3.1  ประเมินบุคลิกภาพและความเหมาะสมจากการสมัภาษณ์  (10 คะแนน) 
  8.  กําหนดการสอบ  

วนัท่ี เวลา รายการสอบ คะแนน 
19 กมุภาพนัธ์ 2564 09.00 – 10.00 น. - ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 30 คะแนน 

10.00 – 12.00 น. - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง   
   (ภาคปฏิบติั) 

50 คะแนน 

13.00 น. เป็นตน้ไป - สมัภาษณ์ 20 คะแนน 
  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
                    ผูท่ี้จะถือวา่ผา่นการคดัเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60    
  10.  การประกาศผลการคดัเลือก 
                      สหกรณ์จะประกาศผลการคดัเลือกภายในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  โดยสหกรณ์จะข้ึนบญัชีไว ้2 ปี  กรณีเม่ือสหกรณ์มีการประกาศสรรหาใหม่  ใหถื้อวา่ 
ยกเลิกบญัชี 
  11.  การจ้าง 
               สหกรณ์จะทาํสญัญาจา้งเรียงตามลาํดบัคะแนนจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 3 อนัดบั  เป็นลูกจา้ง
ชัว่คราวของสหกรณ์ 
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  12.  การเร่ิมปฏิบัตงิานตามสัญญาจ้าง 
                      12.1  ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑก์ารตดัสิน  ขอ้ 10.  ไปจดัทาํสญัญาจา้ง  ในวนัท่ี  1  มีนาคม  
2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  โดยใชห้ลกัประกนั 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัน้ี 
                                            (1)  เงินสด  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 30,120 บาท 
                                            (2)  ขา้ราชการของรัฐ  จาํนวน 1 คน 
                                            (3)  หลกัทรัพยท่ี์ดิน  มูลค่าไม่นอ้ยกวา่  30,120 บาท 
                      12.2  สหกรณ์จะทาํสญัญาจา้งแบบปีต่อปี   โดยมีการประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละปี  และ 
เม่ือครบ 2 ปี  หากผา่นเกณฑก์ารประเมิน  สหกรณ์จะพจิารณาบรรจุเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ต่อไป 
 
 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
      
                      (นางสาวลออ  วิลยั) 

                                                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 
 
 
 


