
 
 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากดั 

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

              ดวย สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   จะดําเนินการคดัเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจ ุ

เปนลูกจางช่ัวคราวของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด   โดยมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
 

1. ตําแหนงและเงินเดอืนทีจ่ะไดรับ 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบัญชี    จํานวน  1  ตําแหนง   

เงินเดือน  12,530  บาท   
 

  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

                           2.1  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 

                                   คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีสญัชาติไทย  

                      (2) อายุไมต่ํากวา 20 ป แตไมเกิน 35 ป บริบูรณในวันสมัคร 

                        (3) เปนผูเลือ่มใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสทุธ์ิใจ 

   (4) ถาเปนชายตองผานการเกณฑทหาร หรือไดยกเวนการรับราชการทหาร 

   ลักษณะตองหาม 

 (1) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจติฟนเฟอน           

ไมสมประกอบ 

   (2) เปนผูอยูในระหวางถูกสัง่พักงาน หรือถูกสัง่ใหออกจากหนวยงานอื่น  องคกรเอกชน  

หรือสหกรณอื่น 

                        (3) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดจีนเปนท่ีรังเกียจของสงัคม 

                        (4) เปนบุคคลลมละลาย 

   (5) เปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุใหจําคุก  ในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยท่ี

กระทําโดยทุจริต 

                         (6) เปนผูเคยตองไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจาํคกุ เพราะกระทําความผดิ    

ทางอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

                          (7) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานอื่นองคกรเอกชน สหกรณฯ หรือสหกรณอื่นฐานทุจริตตอหนาท่ี 
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                          (8) เปนผูเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ หรือมีคําวินิจฉยัเปน

ท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ 

   (9) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต

ตอหนาท่ี 

                          2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่าํกวาระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการบัญชี , บัญชีบัณฑติ 
  

3. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 

3 . 1  ส ถ า น ท่ี รั บ ส มั ค ร   ใ ห ผู ป ร ะ ส ง ค จ ะ ส มั ค ร ข อ ท ร า บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ท า ง 

http://www.sphcoop.com  และรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ไดท่ีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด เลขท่ี 130/1 ถ.โพธ์ิราง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร 

         3.2  ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแตวันท่ี  12 – 30  มีนาคม  2561  ในวันและเวลาดังน้ี  ภาคเชาเวลา 

08.30 – 12.00 น.   ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.  เวนวันหยุดราชการ 

          3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท  

คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคนืใหไมวากรณีใด ๆ  

           3.4  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

(1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมแวนตาดํา และไมสวมหมวก ถายคร้ังเดยีวกันมาแลวไมเกิน 6 

เดอืน (นับถงึวันปดรับสมัคร)  ขนาด 1 น้ิว   จาํนวน  3  รูป 

(2)  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง

กับตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก  หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ          

กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดก็ใหนําหนังสือ

รับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และ วันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตอง

อยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

(4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่นช่ือ-สกุล  ฯลฯ (ถามี)  

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

(5)  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดอืน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามซ่ึงไดแก 

                                       - โรคเร้ือนในระยะติดตอ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสงัคม 

                                       - วัณโรคในระยะอันตราย 

                                        - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสงัคม 

                                        - โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 

                                        - โรคพิษสุราเร้ือรัง 
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                                      ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบบัใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”  และ

ลงช่ือกํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) 

             (6)  ประวัติหรือหนังสอืรับรองการทํางาน (ถามี) 

           (7)  สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร หรือไดยกเวนการรับราชการทหาร (ถามี) 
 

4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน เวลา  สถานที่คัดเลือก 

                              สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  จะประกาศรายช่ือผู มีสิทธิเขารับการสอบ

คัดเลือก  ในวันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2561  ณ  ท่ีทําการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  และ 

http://www.sphcoop.com  โดยกําหนดวันสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ. 2561  ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

                  ความรูที่ใชในการสอบคัดเลือก 

     1.  ความรูความสามารถท่ัวไป  และความรูเก่ียวกับสหกรณ 

     2.  ความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนง 

                 วิธีการสอบคัดเลือก 

         ก.  สอบขอเขียน 

    -  ความรูดานสหกรณ,บัญชี,ความรูท่ัวไป   20  คะแนน 

   ข.  สอบปฏิบตั ิ       60  คะแนน 

ค.  สอบสัมภาษณ       20  คะแนน 

 

                               ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตองไดรับคะแนนภาค ก. และ ข.  ไมต่ํากวารอยละ 60 

         กําหนดเวลาดําเนินการ 

1.   รับสมัครวันท่ี  12 – 30  มีนาคม  2561  ในวันและเวลาทําการของสหกรณ 

  2.   ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียน วันท่ี  3  เมษายน  2561  ณ ท่ีทําการสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร  จํากัด  และ  http://www.sphcoop.com  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 

  3.  สอบขอเขยีนและสอบปฏิบตัิ     7  เมษายน  2561  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

  4.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 9  เมษายน  2561 

  5.  สอบสัมภาษณ      11  เมษายน 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. 

  6.  ประกาศผลการคดัเลือก     17 เมษายน  2561  เวลา  09.00 น. เปนตนไป 

  7.  รายงานตัว/เร่ิมทํางาน              1  พฤษภาคม 2561 
 

5.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูมีคะแนนสูงสุดเปนผู

ผานการสอบคัดเลือก  ถาคะแนนรวมเทากันจะใชคะแนนสอบปฏิบัติเปนเกณฑตัดสิน  การตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเปนขอยุติ 
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          6.  การประกาศข้ึนบญัชีผูไดรับคัดเลือก 

                           สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  จะขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจาก

ผูท่ีไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ  และจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป  แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีก  และได

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูผานการคัดเลือกไดในคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก 
 

    7.  เงื่อนไข  ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ 

1. ผูท่ีสอบไดและมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลว  กําหนดใหมีการทดลองงานไมเกิน 120  วัน  ถา

ผานการทดลองงานจะพิจารณาจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราวตอจนครบ  1  ป   เม่ือครบกําหนดหากประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผานเกณฑจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาท่ีสหกรณ  เปนลูกจางประจํา  ปฏิบัติงานประจําสหกรณออม

ทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

2. เจาหนาท่ีสหกรณ  มีบัญชีอัตราเงินเดือนแนนอน  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําทุกป มี

สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และ ตามระเบียบสหกรณ 

                      3. สวัสดิการคาครองชีพ คนละ 3,000 บาท แตเม่ือรวมเงินเดือนแลวไมเกิน 15,000 บาท 

4. เจาหนาท่ีสหกรณตองมีผูค้ําประกันการทํางานตามระเบียบของสหกรณ  

                      5. เจาหนาท่ีสหกรณตองสามารถทํางานในหนาท่ีท่ีสหกรณมอบหมายแมจะไมตรงกับวุฒิการศึกษา

ท่ีสมัคร                                                           

  6. สหกรณสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลิกการคดัเลอืกคร้ังน้ีหรือตดัสิทธผูสมัครเปนรายบุคคลหากพบวามี

พฤติการณสอไปในทางทุจริตหรือทําใหไมเปนธรรมกับผูสมัครรายอื่น 

                  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   จะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรม และ

เสมอภาค  ดังน้ัน หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณในทํานอง

เดียวกันน้ี  โปรดอยาไดหลงเช่ือและแจงใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ทราบดวย   

  

                  ประกาศ ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายศภุรัฐ  พนูกล้า) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์  จํากดั 

 


