
 
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 

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

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ต ำแหน่งยำมรักษำควำมปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว 
  มติที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปีทำงบัญชี ๒๕๖๑ ได้อนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปทีำงบัญชี ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ ๖๑ ปีทำงบัญชี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งยำมรักษำควำมปลอดภัย 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ข้อ ๑ ต ำแหน่งที่จะจ้ำง  
  ๑.๒ ต ำแหน่งยำมรักษำควำมปลอดภัย ปฏิบัติงำนสำขำภูเขียว 
   จ ำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง  ๙,๕๐๐ บำทต่อเดือนพร้อมประกันสังคม 
 ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑ มีสัญชำติไทย 
  ๒.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคต้องห้ำมตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
  ๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๒.๖ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงินอื่น 
หรือสหกรณ์ต่ำงๆ 
  ๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำให้ถึงที่สุด เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ หรือ
ควำมผิดอันกระท ำโดยประมำท 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ๓.๑ เพศชำย 
  ๓.๒ จบไม่ต่ ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
  ๓.๓ อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๓.๔ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีทักษะในกำรรักษำควำมปลอดภัย 
  ๓.๕ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมช่วงเวลำที่สหกรณ์ฯ ก ำหนดได้ 
  ๓.๖ มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 



 
  ๓.๔ มีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอภูเขียว อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ อ ำเภอแก้งคร้อ อ ำเภอบ้ำนแท่น และ
อ ำเภอคอนสำร 
 ข้อ ๔ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้มีควำมประสงค์จะสมัคร  ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ำยอ ำนวยกำร สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ในวันและเวลำท ำกำรของสหกรณ์ 
 ข้อ ๕ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๕.๑ วุฒิกำรศึกษำฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 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 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖ หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
 ข้อ ๖ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว ต ำแหน่งยำมรักษำควำมปลอดภัย ภำยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ำกัด สำขำภูเขียว และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com 
 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครจะต้องเข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ประวัติ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์  บุคลิกภำพ ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท่วงทีวำจำ เชำว์ปัญญำ และเจตคติ 
 ข้อ ๘ วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว 
 ข้อ ๙ เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสัมภำษณ์รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหำต่ ำสุดตำมล ำดับ  กรณีได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่มีเลขประจ ำตัวสมัคร
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่มีโอกำสเรียกเข้ำท ำงำนก่อน 
 ข้อ ๑๐ กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด สำขำภูเขียว และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com  
โดยประกำศจำกคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  และขึ้นบัญชีไว้มีก ำหนดระยะเวลำ ๑ ปี นับแต่วันประกำศบัญชี           
ผู้ได้รับคัดเลือก  
 
 

- ๒ - 



 
 ข้อ ๑๑ กำรเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ 

๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก จะได้รับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งยำมรักษำ 
ควำมปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ และจะได้รับกำรต่อสัญญำเมื่อมีผลกำร
ประเมินผ่ำนเกณฑ์ประเมิน และที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในปีถัดไป 
  ๑๑.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะท ำกำรจ้ำงตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ว่ำงครั้งแรก 
จ ำนวน ๑ อัตรำ ในกำรเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะเรียกจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดย
จะมีหนังสือเรียกตัวจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้อง
ทรำบประกำศบัญชีผู้คัดเลือกได้ ส ำหรับครั้งต่อๆไป เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงเพ่ิมเติม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 
จะมีหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรำยบุคคลตรำล ำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบสมัคร 
 ข้อ ๑๒ หลักประกันกำรท ำงำน 
  ผู้ที่จะได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งยำมรักษำกำรณ์ จะต้องน ำเงินสด จ ำนวน             
๒ เท่ำของค่ำจ้ำง หรือ ข้ำรำชกำร ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ ๓ มำเป็นหลักประกันในกำรท ำงำน 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

   ประกำศ   ณ  วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖๑      
 
 

(นำยประสงค์  พรโสภิณ) 
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 


