
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 

-------------------------------------- 
  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  จะด ำเนินกำรรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว 
ต ำแหน่ง ยำมรักษำควำมปลอดภยั  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  สำขำจตุัรัส 
  มติท่ีประชุมใหญ่สำมญั  ประจ ำปีทำงบญัชี  2561 ได้อนุมติัแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีทำงบัญชี 2562  และมติคณะกรรมกำรด ำเ นินกำร  ชุดท่ี  61  ปีทำงบัญชี 2562 คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี                       
20  มีนำคม  2562  จึงประกำศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเป็นลูกจำ้งชั่วครำว  ต ำแหน่ง  ยำมรักษำควำมปลอดภยั               
โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
  ขอ้  1  ต ำแหน่งท่ีจะจำ้ง 
   1.1  ต ำแหน่งยำมรักษำควำมปลอดภยั  ปฏิบติังำนสำขำจตุัรัส 
    จ ำนวน  1  อตัรำ  อตัรำค่ำจำ้ง  9,500  บำทต่อเดือนพร้อมประกนัสังคม 
  ขอ้  2  คุณสมบติัทัว่ไป 
   2.1  มีสัญชำติไทย 
   2.2  เป็นผูเ้ล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ 
   2.3  ไม่เป็นผูมี้ร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และ
ไม่เป็นโรคตอ้งหำ้มตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
   2.4  ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
   2.5  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
   2.6  ไม่เคยเป็นผูถู้กลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวสิำหกิจ  สถำบนั
กำรเงินอ่ืน หรือสหกรณ์ต่ำง ๆ  
   2.7  ไม่เคยเป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำใหถึ้งท่ีสุด  เวน้แต่ควำมผดิลหุโทษ 
หรือควำมผดิอนักระท ำโดยประมำท 
   2.8  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  ขอ้  3  คุณสมบติัเฉพำะต ำแหน่ง 
   3.1  เพศชำย 
   3.2  จบไม่ต ่ำกวำ่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
   3.3  อำยไุม่ต  ่ำกวำ่  35  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60  ปี 
 



 
   3.4  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีทกัษะในกำรรักษำควำม
ปลอดภยั 
   3.5  สำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำมช่วงเวลำท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนดได ้
   3.6  มีสุขภำพสมบูรณ์ แขง็แรง 
   3.7  มีภูมิล ำเนำอยูใ่นอ ำเภอจตุัรัส  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์ อ ำเภอหนองบวัระเหว  เทพสถิต              
อ  ำเภอเนินสง่ำ  และอ ำเภอซบัใหญ่ 
  ขอ้  4  วนั  เวลำ  และสถำนท่ีรับสมคัร 
   ผูมี้ควำมประสงคจ์ะสมคัร  ให้ขอและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองท่ีฝ่ำยอ ำนวยกำร  สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  สำขำจตุัรัส  ตั้งแต่วนัท่ี  1 – 3  เมษำยน  2562  ในวนัและเวลำท ำกำรของสหกรณ์ 
  ขอ้  5  หลกัฐำนท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร 
   5.1  วฒิุกำรศึกษำฉบบัจริง และฉบบัถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
   5.2  รูปถ่ำยหนำ้ตรง ไม่สวมหมวกและแวน่ตำด ำ  ขนำด 1 น้ิว  ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
จ ำนวน  1  รูป 
   5.3  บตัรประชำชนฉบบัจริง และฉบบัถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
   5.4  ทะเบียนบำ้นฉบบัจริง และฉบบัถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
   5.5  ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง  ออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน   จ  ำนวน  1  ฉบบั 
   5.6  หลกัฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคญักำรสมรส  หนงัสือเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถำ้มี) 
  ขอ้  6  ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยภูมิ  จ  ำกดั  จะประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็น
ลูกจำ้งชัว่ครำว  ต ำแหน่ง ยำมรักษำควำมปลอดภยั  ภำยในวนัท่ี 3 เมษำยน 2562  ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ 
จ  ำกดั สำขำจตุัรัส  และเวป็ไซต ์ http//www.chaiyaphumsc.com   
  ขอ้  7  หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรคดัเลือก 
   ผูส้มคัรจะตอ้งเขำ้รับกำรคดัเลือกโดยวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งด้วย
วธีิกำรสัมภำษณ์  คะแนนเตม็  100  คะแนน  พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประวติั ควำมสำมำรถ  
ประสบกำรณ์  บุคลิกภำพ  ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  ท่วงทีวำจำ  เชำวปั์ญญำ และเจตคติ 
  ขอ้  8  วนั  เวลำ  และสถำนท่ีเขำ้รับกำรคดัเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ  ำกัด  จะด ำเนินกำรคดัเลือกในวนัท่ี 9 เมษำยน 2562                
เวลำ  09.30  น.  เป็นตน้ไป  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  สำขำจตุัรัส   
  ขอ้  9  เกณฑก์ำรตดัสิน 
   ผูผ้ำ่นกำรคดัเลือก  จะตอ้งไดค้ะแนนสัมภำษณ์รวมกนัทั้งส้ินไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  60  โดย
เรียงล ำดบัจำกผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดไปหำต ่ำสุดตำมล ำดบั  กรณีไดค้ะแนนรวมเท่ำกนั ให้ผูท่ี้มีเลขประจ ำตวัสมคัร
ก่อนเป็นผูท่ี้อยูใ่นล ำดบัท่ีมีโอกำสเรียกเขำ้ท ำงำนก่อน 
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  ขอ้  10  กำรประกำศผลกำรคดัเลือก 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  จะประกำศผลกำรคดัเลือก  ภำยในวนัท่ี 9 เมษำยน 
2562  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  สำขำจตุัรัส  และเวป็ไซต์  http//www.chaiyaphumsc.com  โดย
ประกำศจำกคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดบั  และข้ึนบญัชีไวมี้ก ำหนดระยะเวลำ  1  ปี  นับแต่วนัประกำศบญัชี                  
ผูไ้ดรั้บคดัเลือก 
  ขอ้  11  กำรเขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
   11.1  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  จะไดรั้บกำรจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว  ต ำแหน่ง ยำมรักษำควำม
ปลอดภยั  ตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจำ้ง  ถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2562  และจะไดรั้บกำรต่อสัญญำเม่ือมีผลกำรประเมิน
ผำ่นเกณฑป์ระเมิน และท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี  อนุมติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในปีถดัไป 
   11.2  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  จะท ำกำรจำ้งตำมจ ำนวนต ำแหน่งท่ีวำ่งคร้ังแรก 
จ ำนวน  1  อตัรำ  ในกำรเรียกผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกมำท ำสัญญำจำ้งคร้ังแรก  จะเรียกจำกบญัชีผูผ้ำ่นกำรคดัเลือก โดยจะ
มีหนงัสือเรียกตวัจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  จึงเป็นหนำ้ท่ีของผูส้มคัรเขำ้รับกำรคดัเลือกจะตอ้งทรำบ
ประกำศบญัชีผูค้ดัเลือกได ้ ส ำหรับคร้ังต่อ ๆ ไป  เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งเพิ่มเติม  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั              
จะมีหนงัสือเรียกตวัโดยตรงเป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัท่ีในบญัชีผูค้ดัเลือกไดท้ำงจดหมำยลงทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุ
ไวใ้นใบสมคัร 
  ขอ้  12  หลกัประกนักำรท ำงำน 
   ผูท่ี้จะไดรั้บกำรสั่งจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว ต ำแหน่ง ยำมรักษำควำมปลอดภยั  จะตอ้งน ำ
เงินสด  จ  ำนวน  2  เท่ำของค่ำจำ้ง  หรือขำ้รำชกำร  ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั  3  มำเป็นหลกัประกนัในกำร
ท ำงำน 

 

  จึงประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 

 ประกำศ   ณ   วนัท่ี  25  เดือน มีนำคม  พ.ศ.  2562 

 
(นำยประสงค ์ พรโสภิณ) 

  ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั 
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