
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จะด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด   
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ ๙๙  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๕๖ และมติคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ชุดที่ ๖๔ ปีทำงบัญชี ๒๕๖๕ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เห็นชอบให้สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด จึงประกำศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๑ ต ำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 
๑.๑ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริกำร    จ ำนวน ๑ อัตรำ 
๑.๒ อัตรำค่ำจ้ำง      ๙,๖๗๐ บำทต่อเดือน   

ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไป  
            ๒.๑  มีสัญชำติไทย 
            ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร               
ถ้ำเป็นเพศชำยจะต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร  
            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 ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริกำร 

๓.๑ จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) กำรเงินกำรบัญชี , 
คอมพิวเตอร์ 

๓.๒ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐  
ข้อ ๔ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  

๔.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 
ส ำนักงำนใหญ่   

๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.   

๔.๓ ค่ำธรรมเนียมในวันสมัคร จ ำนวน  ๓๐๐ บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)  โดยไม่จ่ำยคืน 
ทุกกรณี  

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                 

นับถึงวันรับสมัคร  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๕.๖ หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)  

ข้อ ๖ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๙ เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕                     
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com  

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้ำรับกำรสอบเลือกโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน และ            
กำรสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  

ข้อ ๘ วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกัด  ส ำนักงำนใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 



 ข้อ ๙ วิชำที่ใช้ในกำรสอบคัดเลือก 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ  

และสมรรถนะ 
คะแนน วัน เวลา สอบ วิธีสอบ 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
    ๒. ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำร 
        ปฏิบัติงำน  

๕๐ 
คะแนน 

๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ข้อเขียน 

ภาค ข  ความเหมาะกับต าแหน่ง 
        กำรสอบสัมภำษณ์ 

๕๐ 
คะแนน 

๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

เป็นต้นไป 

สัมภำษณ์ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
คะแนน 

  

 

ข้อ ๙  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนภำค ก และภำค ข  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  ๕๐  และเมื่อรวมกัน 

ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  โดยให้เรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย 
 กรณีผู้ได้รับกำรสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมภำค  ก  ภำค  ข เท่ำกัน  ให้ผู้ได้คะแนนภำค ก  

มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนภำค  ข  เท่ำกันอีก  ให้ผู้สมัครสอบในล ำดับก่อนอยู่ในล ำดับที่
ดีกว่ำ   กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้  สหกรณ์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนเกณฑ์ มีก ำหนดระยะเวลำ  
๒ ปี นับแต่วันประกำศบญัชีผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก 

ข้อ ๑๐ ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สหกรณ์ออม
ทรพัย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด และเว็ปไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com  โดยประกำศจำกคะแนนสูงสุดลงมำ
ตำมล ำดับ  

ข้อ ๑๑ กำรบรรจุแต่งตั้ง 
๑๑.๑. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ได้รับแจ้งมำรำยงำนตัวและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประเภท

บริกำร  ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ จะต้องผ่ำนกำรทดลองงำน 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ตำมระเบียบว่ำด้วย
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเวลำ ๑๒ เดือน หำกทดลองกำรปฏิบัติงำนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ก ำหนด  จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ตำมระเบียบของสหกรณ์
ต่อไป 
  ๑๑.๒. ในระหว่ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ทดลองงำน ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ 
และค ำสั่งของสหกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำทุกประกำร  

ข้อ ๑๒ หลักประกันกำรท ำงำน ผู้ที่จะได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่บริกำร จะต้องน ำเงินสด จ ำนวน             
๒ เท่ำของเงินเดือน และข้ำรำชกำร ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 1 คน  มำเป็นหลักประกัน
ในกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 



 
 อนึ่ง สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบรรจุแต่งตั้งถ้ำเห็นว่ำไม่เหมำะสม และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ำกัด จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกด้วยควำมโปร่งใสยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น  หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถ
ช่วยเหลือให้ท่ำนสอบคัดเลือกได้ หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำหลงเชื่อและแจ้งให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด ทรำบด้วย 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

ประกำศ   ณ  วันที่   ๑๑ เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 

   (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
     ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด 

- ๔ - 


