
 

 

ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
-------------------------------------- 

 ด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะด าเนินการ                 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

 

 อาศัยอ านาจตามมติคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยภูมิ จ ากัด ประจ าปี ๒๕๖๔  วันที่ ๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เห็นชอบให้สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ต าแหน่งที่จะจ้าง 
  ๑.๑  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน          ๑  อัตรา  (ปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์              
ครูชัยภูมิ จ ากัด สาขาภูเขียว) 
  ๑.๒  อัตราค่าจ้าง       เดือนละ   ๙,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓  ค่าครองชีพ        เดือนละ   ๑,๕๐๐ บาท 
 ข้อ  ๒  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครถ้าเป็น             
เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
  ๒.๓  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่
เป็นโรคต้องห้ามที่ทางราชการก าหนด 
   (๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   (๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
         อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๒.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากสถาบันการเงินอ่ืน หรือถูกลงโทษไล่ออก 
ปลดออกจากราชการ 
  ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  

/ข้อ ๓ คุณสมบัติ... 



-๒- 
 

 ข้อ  ๓  คุณสมบัติ 
  ๓.๑  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี/การเงิน/         
การธนาคาร/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ 
  ๓.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ข้อ  ๔  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ๔.๑  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  ๔.๒  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดท าการของศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  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 า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 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 นับถึง             
วันรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ข้อ  ๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔                   
ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสง เคราะห์สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชั ยภูมิ  จ ากัด  , เว็บไซต์ 
http//www.chaiyaphumsc.com และ  Facebook : ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
 ข้อ  ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร 
 ข้อ  ๘  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
 ข้อ  ๙  หลักสูตร  
  ภาค ก. (ความรู้ความสามารถท่ัวไป) ๕๐ คะแนน 
   -  งานสารบรรณ 
   -  พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   -  ระเบียบสมาคม 
   -  ความรู้ทั่วไป (เหตุการณ์ปัจจุบัน) 
  ภาค ข. (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 /ข้อ ๑๐ เกณฑ์... 
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 ข้อ  ๑๐ เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และ ข ไม่น้อยกว่าภาคละร้อยละ ๕๐ รวมกัน 
๒ ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย 
  กรณีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้คะแนนสอบเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนไดล้ าดับที่ดีกว่า  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ ไม่ได้ ศูนย์ฯ จะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ มีก าหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก  
 ข้ อ   ๑๑   ประกาศผลการคั ด เ ลื อก  ภ าย ในวั นที่  ๑๙  เดื อน  มิ ถุ น ายน  พ . ศ .  ๒๕๖๔                            
ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสง เคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชั ยภูมิ  จ ากั ด  , เว็บไซด์ 
http//www.chaiyaphumsc.com และ Facebook : ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
โดยประกาศจากคะแนนสูงสุด ลงมาตามล าดับ 
 ข้อ  ๑๒  การเริ่มเข้าท างาน 
  ๑๒ .๑   ผู้ ผ่ า นกา รคั ด เ ลื อ กที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ม า ร าย ง านตั ว เ ป็ น ลู กจ้ า ง ชั่ ว ค ร าว ใน                                 
วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เพ่ือปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ  ๑๓  หลักประกันการท างาน ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องน าเงินสด จ านวน      
๒ เท่าของค่าจ้าง หรือข้าราชการ ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ มาเป็นหลักประกันในการท างาน 
 ข้อ ๑๔ กรณีมีต าแหน่ งลู กจ้ า งชั่ วคราวว่ า งลง ศูนย์ฯ  อาจเรี ยกตัว เ พ่ือไปปฏิบัติหน้ าที่                        
ที่ศูนย์ประสานงานสาขาใดก็ได้    
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 
 
      (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

              ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
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