
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลอืกลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งแม่บ้าน 

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

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยภูมิ จ  ำกดั มีควำมประสงค์จะรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจำ้งเป็น
ลูกจำ้งชัว่ครำว  ต ำแหน่ง แม่บำ้น  จ  ำนวน 1 อตัรำ มีหน้ำท่ีดูแลควำมเรียบร้อยและท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำร
ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยภูมิ  จ  ำกดั  และท ำงำนอ่ืน ๆ ทัว่ไปตำมท่ีได้รับมอบหมำย  อำศยัอ ำนำจตำม
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั ขอ้ 79  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั วำ่ดว้ยเจำ้หนำ้ท่ี
สหกรณ์ พ.ศ.2556 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 และมติคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ชุดท่ี 60 ปีทำงบญัชี 2561 ในครำวประชุมคร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 เห็นชอบให้รับสมคัร
คดัเลือกลูกจำ้งชัว่ครำว ต ำแหน่งแม่บำ้นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั โดยมีรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1. ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมคัร 
1.1  แม่บำ้น  จ  ำนวน  1  อตัรำ  อตัรำค่ำจำ้ง  9,000  บำทต่อเดือน  พร้อมประกนัสังคม 

  2.   คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัร 
 2.1  มีสัญชำติไทย 
 2.2  มีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่  20  ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทำ้ย 
 2.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
 2.4  ไม่เป็นผูมี้กำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั 
 2.5  ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจำ้หนำ้ท่ีในพรรค
กำรเมือง 
 2.6  ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผดิอำญำ 
เวน้แต่โทษส ำหรับควำมผดิท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจน
เป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 2.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวสิำหกิจ  สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 2.8  มีภูมิล ำเนำอยูใ่นอ ำเภอจตุัรัส อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ อ ำเภอซบัใหญ่ อ ำเภอหนองบวัระเหว  
อ ำเภอเนินสง่ำ  อ ำเภอเทพสถิต 
 
 
 



 
 3.   คุณสมบติัเฉพำะของผูส้มคัร 
  3.1  เพศหญิง 
  3.2  จบกำรศึกษำไม่ต ่ำกวำ่ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 
  3.3  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  เหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  มีทกัษะในกำรดูแลและท ำควำม
สะอำดภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนกังำน  รวมทั้งบริเวณส่ิงแวดลอ้มของอำคำร 
  3.4  มีใจรักควำมสะอำดและรักกำรบริกำร 
  3.5  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แขง็แรง 
 4.   วนั  เวลำ   และสถำนท่ีรับสมคัร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร  ใหข้อและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองท่ีฝ่ำยอ ำนวยกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชยัภูมิ  จ  ำกดั  ส ำนกังำนสำขำจตุัรัส  ตั้งแต่วนัท่ี 25 - 27 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561 ในวนั และเวลำท ำกำรสหกรณ์ฯ 
 5.   หลกัฐำนท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร 
  5.1  วฒิุกำรศึกษำ  ตวัจริง  และส ำเนำภำพถ่ำย  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
  5.2  รูปถ่ำยหนำ้ตรงไม่สวมหมวกและแวน่ตำด ำ  ขนำด  1   น้ิว  ถ่ำยไวไ้ม่เกิน  6  เดือน  
จ ำนวน  1  รูป 
  5.3  บตัรประจ ำตวัประชำชน  ตวัจริง  และส ำเนำภำพถ่ำย  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
  5.4  ทะเบียนบำ้น  ตวัจริง  และส ำเนำภำพถ่ำย  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
  5.5  ใบรับรองแพทย ์ ตวัจริง  ออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน  จ  ำนวน  1  ฉบบั 
  5.6  หลกัฐำนอ่ืน ๆ เช่น  ใบส ำคญักำรสมรส  หนงัสือส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถำ้มี)  
จ  ำนวน  1  ฉบบั 
 6.   ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  จะประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นลูกจำ้ง
ชัว่ครำว  ต ำแหน่ง แม่บำ้น  ภำยในวนัท่ี  27  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2561  ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  

และเวป็ไซต ์ http//www.chaiyaphumsc.com   
 7.   หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรคดัเลือก 
  ผูส้มคัรจะตอ้งเขำ้รับกำรคดัเลือกโดยวธีิกำรประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งดว้ยวิธีกำร
สัมภำษณ์  คะแนนเตม็  100  คะแนน  พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่  ประวติั   ควำมสำมำรถ  
ประสบกำรณ์  บุคลิกภำพ  ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  ท่วงทีวำจำ  เชำวปั์ญญำ  และเจตคติ 
 8.   วนั   เวลำ  และสถำนท่ีเขำ้รับกำรคดัเลือก 
  จะด ำเนินกำรคดัเลือก  ในวนัท่ี 2  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2561  เวลำ  09.30 น.  เป็นตน้ไป   
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  ส ำนกังำนสำขำจตุัรัส 
 9.   เกณฑก์ำรตดัสิน 
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  ผูผ้่ำนกำรคดัเลือกได้  จะตอ้งได้คะแนนสัมภำษณ์รวมกันทั้งส้ินไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 โดย  
เรียงล ำดบัจำกผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดบั  กรณีไดค้ะแนนรวมเท่ำกนัให้ผูท่ี้มีเลขประจ ำตวัเขำ้รับสัมภำษณ์
ก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล ำดบัท่ีสูงกวำ่ 
 10. กำรประกำศผลกำรคดัเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ  ำกัด  จะประกำศผลกำรคัดเลือก  ภำยในวนัท่ี 3  เดือน
พฤษภำคม  พ .ศ . 2561 ณ  สหกรณ์ ออมท รัพย์ค รูชัย ภู มิ  จ  ำกัด  ส ำนัก งำนสำขำจัตุ รัส  และ เว็ป ไซต ์ 

http//www.chaiyaphumsc.com  โดยประกำศจำกคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  และข้ึนบญัชีไวมี้ก ำหนด
ระยะเวลำ  1  ปี  นบัแต่วนัประกำศบญัชีผูค้ดัเลือกได ้
 11. ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก  จะไดรั้บกำรสั่งจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำวนบัตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจำ้ง ถึง  
วนัท่ี  30  กนัยำยน  2561 
  11.1   ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก  จะไดรั้บกำรสั่งจำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำวนบัตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจำ้ง
ถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2561  และจะไดรั้บกำรต่อสัญญำจำ้งเม่ือท่ีประชุมใหญ่สำมญั ประจ ำปี อนุมติังบประมำณ 
  11.2   จะท ำกำรจำ้งตำมล ำดบัท่ีตำมจ ำนวนต ำแหน่งวำ่งคร้ังแรก  จ  ำนวน  1  อตัรำ  ในกำร
เรียกตวัผูม้ำท ำสัญญำจำ้งคร้ังแรก  จะใชป้ระกำศบญัชีผูค้ดัเลือกไดเ้ป็นหนงัสือเรียกตวั  จึงเป็นหนำ้ท่ีของผูส้มคัร
เขำ้รับกำรคดัเลือกท่ีจะตอ้งทรำบประกำศบญัชีผูค้ดัเลือกได ้ ส ำหรับคร้ังต่อ ๆ ไป  เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งเพิ่มเติม จะมี
หนงัสือเรียกตวัโดยตรงเป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัท่ีในบญัชีผูค้ดัเลือกไดท้ำงจดหมำยลงทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้น
ใบสมคัร 
 

  จึงประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 
 

   ประกำศ   ณ   วนัท่ี  23  เดือน เมษำยน  พ.ศ.  2561 

 
            (นำยประสงค ์ พรโสภิณ) 

              ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั 
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