
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด 

---------------------------------------------- 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำมสะอำด  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  สำขำภูเขียว 

โดยที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗  เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้อนุมัติ
แผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทำงบัญชี ๒๕๖๓  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ ๖๒ ปีทำงบัญชี  
๒๕๖๓  ในครำวประชุมครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ประกำศ             
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำมสะอำด  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

ข้อ ๑ ต ำแหน่งที่จะจ้ำง  
๑.๑ ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำมสะอำด ปฏิบัติงำนสำขำภูเขียว  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
๑.๒ อัตรำค่ำจ้ำง  ๙,๐๐๐ บำทต่อเดือน พร้อมเงินประกันสังคม  

ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไป  
๒.๑  มีสัญชำติไทย 

            ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร                
            ๒.๓  เป็นผู้เลื่อมใสกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
            ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ  ไร้ควำมสำมำรถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
และไม่เป็นโรคต้องห้ำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
(๒)  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๓)  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(๔)  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
(๕)  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและ 
       เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

 ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
            ๒.๖  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

                        ๒.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 



            ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน  หรือถูกลงโทษ 
ไล่ออก  ปลดออกจำกรำชกำร 
            ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ  
หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 
ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  

๓.๑ เพศหญิง  
๓.๒ จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
๓.๓ อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
๓.๔ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีทักษะในกำรดูแลและท ำควำม

สะอำดภำยในและภำยนอกอำคำร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของอำคำร  
๓.๕ มีใจรักงำนบริกำร และรักควำมสะอำด  
๓.๖ มีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอภูเขียว  อ ำเภอแก้งคร้อ  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์  อ ำเภอคอนสำร  

อ ำเภอบ้ำนแท่น 
ข้อ ๔ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  

๔.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว   
๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ไม่เว้นวันหยุดท ำกำรของสหกรณ์ 
๔.๓ ค่ำธรรมเนียมในวันสมัคร จ ำนวน ๒๐๐ บำท (สองร้อยบำทถ้วน)  โดยไม่จ่ำยคืนทุกกรณี  

ข้อ ๕ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
๕.๑ วุฒิกำรศึกษำฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๕.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำขนำด ๑ นิ้วถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                

จ ำนวน  ๑ รูป  
๕.๓ บัตรประชำชนฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
๕.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๕.๕ ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวัน              

รับสมัคร  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๕.๖ หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)  

ข้อ ๖ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒                 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว  และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com  

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ 
ได้แก่ ประวัติ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท่วงทีวำจำ เชำว์ปัญญำ
และเจตคติ  
 

- ๒ - 



ข้อ ๘ วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.  
เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว  

ข้อ ๙ เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดย เรียงล ำดับจำก          
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหำต่ ำสุดตำมล ำดับ กรณีได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้รับล ำดับที่ ๑ 

ข้อ ๑๐ กำรประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว  และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com โดยประกำศจำกคะแนน
สูงสุดลงมำตำมล ำดับ และขึ้นบัญชีไว้มีก ำหนดระยะเวลำ ๑ ปี นับแต่วันประกำศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  

ข้อ ๑๑ กำรบรรจุแต่งตั้ง 
๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จะได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำม 

สะอำด ตั้งแต่วันที่ ๒๕  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๓ และจะได้รับ
กำรต่อสัญญำเมื่อมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ประเมิน และที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี อนุมัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในปีถัดไป  

๑๑.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะท ำกำรจ้ำงตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ว่ำงครั้งแรก 
จ ำนวน ๑ อัตรำ ในกำรเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะเรียกจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเรียง
จำกผู้ผ่ำนคัดเลือกจำกล ำดับที่ ๑  หำกมีกำรสละสิทธิ์จะเรียกในล ำดับถัดไป จะเรียกจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โดยจะมีหนังสือเรียกตัวจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้อง
ทรำบประกำศบัญชีผู้คัดเลือกได้ ส ำหรับครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงเพ่ิมเติม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ำกัด จะมีหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรำยบุคคลตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนตำม         
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  

ข้อ ๑๒ หลักประกันกำรท ำงำน ผู้ที่จะได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำม
สะอำด จะต้องน ำเงินสด จ ำนวน ๒ เทำ่ของคำ่จ้ำง หรือข้ำรำชกำร ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำร  มำเป็น
หลักประกันในกำรท ำงำน  

ข้อ ๑๓ กำรจ้ำงหรือกำรต่อสัญญำจ้ำงทุกกรณี  ไม่เป็นเงื่อนไขในกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่                 
ในต ำแหน่งต่ำง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  

อนึ่ง สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจ้ำงถ้ำเห็นว่ำไม่เหมำะสม และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด  
จะด ำเนินกำรคัดเลือกด้วยควำมโปร่งใสยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือ            
ให้ท่ำนคัดเลือกได้ หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำหลงเชื่อและแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ำกัด ทรำบด้วย 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

ประกำศ   ณ  วันที่  ๑๑  เดอืน พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
(นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 

    ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

- ๓ - 


