
  
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน 

---------------------------------------------- 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งแม่บ้าน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด   
โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อนุมัติ

แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔  และคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๓ ปีทางบัญชี 
๒๕๖๔  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งแม่บ้าน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่ วคราว 
ต าแหน่งแม่บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อ ๑ ต าแหน่งที่จะจ้าง  
๑.๑ ต าแหน่งแม่บ้าน ปฏิบัติงานสาขาภูเขียว  จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๒ อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน พร้อมเงินประกันสังคม  

ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไป  
๒.๑ มีสัญชาติไทย  
๒.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
๒.๔ ไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้ 

(๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
      อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินอื่น  

หรือสหกรณ์ต่าง ๆ  
๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาให้ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิด 
อันกระท าโดยประมาท  

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

๓.๑ เพศหญิง  
๓.๒ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
๓.๓ อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร 
๓.๔ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการท าอาหาร  ดูแล               
      ท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของอาคาร  



 
๓.๕ มีใจรักงานบริการ และรักความสะอาด  
๓.๖ มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ 

ข้อ ๔ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
๔.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว   
๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  โดยไม่จ่ายคืนทุกกรณี  

ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
๕.๑ วุฒิการศึกษาฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน              
      จ านวน ๑ รูป ๕.๓ บัตรประชาชนฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา  
      จ านวน ๑ ฉบับ  
๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
๕.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  

ข้อ ๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓               
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว  และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com  

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา
และเจตคติ  

ข้อ ๘ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว  

ข้อ ๙ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสัมภาษณ์รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ โดย เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุดตามล าดับ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัว
สมัคร ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่มีโอกาสเรียกเข้าท างานก่อน  

ข้อ ๑๐ การประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว  และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com โดยประกาศจากคะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ และขึ้นบัญชีไว้มีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  

ข้อ ๑๑ การเข้าปฏิบัติหน้าที่  
๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 

๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ และจะได้รับการต่อสัญญาเมื่อมีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ประเมิน และท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีถัดไป  

๑๑.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะท าการจ้างตามจ านวนต าแหน่งที่ว่างครั้งแรก 
จ านวน ๑ อัตรา ในการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะเรียกจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดย
จะมีหนังสือเรียกตัวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
ทราบประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ ส าหรับครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ากัด จะมีหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ทางจดหมายลงทะเบียนตามที่ 
อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  
 
 

- ๒ - 



 
 

ข้อ ๑๒ หลักประกันการท างาน ผู้ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน จะต้องน า 
เงินสด จ านวน ๒ เท่าของค่าจ้าง หรือข้าราชการ ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ มาเป็นหลักประกันในการ
ท างาน  

ข้อ ๑๓ การจ้างหรือการต่อสัญญาจ้างทุกกรณี  ไม่เป็นเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

        (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 


