
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณอ์อมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 

--------------------------------------------------------------------- 
              ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด   จะด าเนนิการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 

เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรนิทร์  จ ากัด   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   จ านวน  1  ต าแหน่ง   
เงินเดือน  12,530  บาท   
 

  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตทิั่วไป และไม่มลีักษณะต้องห้าม  ดงัต่อไปนี้ 

                           2.1  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
                                   คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีสัญชาติไทย  
                      (2) อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ในวนัสมัคร 
                        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (4) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร 
   ลักษณะต้องห้าม 
   (1)  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถ  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เปน็โรคเร้ือน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้าง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคที่น่ารังเกียจหรือ      
ติดยาเสพติด 
   (2)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (3)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์      
ที่กระท าโดยทุจริต   
   (4)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
   (5)  ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ 
   (6)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที ่



   (7) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัว 
   (9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท                        
                          2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ ต้องมีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
สาขาวชิานิติศาสตร์   
 

3. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
3.1 สถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดได้ทาง http://www.sphcoop.com 

และรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด เลขที่ 130/1 ถ.โพธิ์ร้าง    
ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 

         3.2  ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  15 – 19  กุมภาพันธ์  2564  ในวันและเวลาดังนี้   
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.   ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

          3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียม
ในการสมัครจะไม่จา่ยคืนให้ไม่วา่กรณีใด ๆ  

           3.4  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแวน่ตาด า และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน   

6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  3  รูป 
(2)  ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา   

ตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก  หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ          

กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้น าหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 
(4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ฯลฯ (ถา้มี)  

จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั 
(5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งได้แก่ 

                                       - โรคเร้ือนในระยะติดต่อ  หรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                       - วัณโรคในระยะอันตราย 
                                        - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                        - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                        - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                                      ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบบัให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  และ
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานตน้ฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 



             (6)  ประวัติหรือหนังสือรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 
           (7)  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร (ถา้มี) 

 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และก าหนดวัน เวลา  สถานที่คัดเลือก 
                              สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก  ในวันที่   25  กุมภาพันธ์   2564  ณ  ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  และ 
http://www.sphcoop.com  โดยก าหนดวันสอบคัดเลือก  ในวันที่  27 กุมภาพันธ์  2564  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

           ความรู้ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 
  1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
  2.  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  3.  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
 

       วิธีการสอบคัดเลือก 
        ก.  สอบข้อเขียน       70  คะแนน 
  ข.  สอบปฏิบัต ิ       10  คะแนน 
  ค.  สอบสัมภาษณ ์      20  คะแนน 
                               ผู้มีสทิธิสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับคะแนนภาค ก. และ ข.  ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 
 

  ก าหนดเวลาด าเนินการ 
1.   รับสมัครวันที่  15 – 19  กุมภาพันธ์  2564  ในวันและเวลาท าการของสหกรณ์ 

  2.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  ณ ที่ท าการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จ ากัด  และ  http://www.sphcoop.com  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
  3.  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบตัิ     27  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์  3   มีนาคม  2564 
  5.  สอบสัมภาษณ์       6   มีนาคม  2564     เวลา  09.00 – 12.00 น. 
  6.  ประกาศผลการคัดเลือก      8   มีนาคม  2564     เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
  7.  รายงานตัว/เริ่มท างาน               1   เมษายน  2564 
 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผู้มีคะแนนสูงสุดเป็น 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนสอบปฏิบัติเป็นเกณฑ์ตัดสิน  การตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นข้อยุติ 
 
 
 
 



          6.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จาก
ผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ  และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

    7.  เงื่อนไข  ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
1. ผู้ที่สอบได้และมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแล้ว  ก าหนดให้มีการทดลองงานไม่เกิน 120  วัน    

ถ้าผ่านการทดลองงานจะพิจารณาจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อจนครบ  1  ปี   เมื่อครบก าหนดหากประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์จะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ปฏิบัติงานประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  
จ ากัด 

2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์  มีบัญชีอัตราเงินเดือนแน่นอน  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าทุกปี        
มีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และ ตามระเบียบสหกรณ์ 
                      3. ค่าครองชีพ คนละ 3,000 บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 15,000 บาท 

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องมีผู้ค้ าประกันการท างานตามระเบียบของสหกรณ์  
                      5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องสามารถท างานในหน้าที่ที่สหกรณ์มอบหมายแม้จะไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา
ที่สมัคร                                                           
  6. สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลกิการคัดเลือกคร้ังนี้หรือตัดสิทธ์ผู้สมัครเป็นรายบุคคลหากพบวา่มี
พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือท าให้ไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครรายอื่น 
                  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด   จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม และ
เสมอภาค  ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในท าน อง
เดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  ทราบด้วย   
  
                  ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

 (นายศภุรัฐ  พนูกล้า) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์  จ ากดั 
 


