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ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

-----------------------------------------ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ก าแพงเพชร จ ากั ด ได้ ค รบเกษี ย ณอายุ ก าร
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ฯ จ านวน 1 คน มี ผ ลท าให้ มี อั ต ราว่ า ง 1 อั ต รา จึ ง อาศั ย ระเบี ย บสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2559 ข้อ 10 และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 60 ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดาเนินการประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จานวน 1 ตาแหน่ง
2. ค่าตอบแทน
2.1 อัตราเงินเดือนขั้นต้น 15,330 บาท
2.2 ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ฯตามที่ระเบียบกาหนดไว้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 อายุไม่ต่ากว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี ต้องเป็นเพศชาย โดยผ่าน
การเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
3.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการ หรือออกจากองค์กร
ของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
3.1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
3.1.9 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยกระทาผิดวินัย ซึ่งจะได้รับ
โทษไล่ออกหรือปลดออกตามระเบียบฯ ว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

-23.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิก ารศึกษาระดับปริญ ญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาการเงินและการ
ธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด (สานักงานใหญ่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19
มกราคม 2561 ในวัน และเวลาทาการ
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตามแบบของสหกรณ์ ขอรับได้ที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด (สานักงานใหญ่) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(ผู้ สมัครรายใดไม่ สามารถนาหลั กฐานแสดงคุ ณวุฒิไปสมั ครสอบได้ เนื่องจากจบการศึกษาในปีนั้ น และ
สถานศึกษาออกให้ไม่ทันกาหนดการรับสมัครให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได้ ซึ่งจะต้องระบุชื่อปริญญา
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาเอกไว้ให้ชัดเจน และระบุว่า “สาเร็จการศึกษาแล้วอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัย
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
5.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts ฉบับภาษาไทย) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่
จะสมัครฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.4 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.5 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
5.9 ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่
รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการ
เรียกตัวเข้าบรรจุ ซึ่งได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ
สมัคร ซึ่งผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องครบถ้วนทุกแผ่น

-36. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกตามที่ระเบียบ
กาหนดคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้ สหกรณ์จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบคัดเลือ กและไม่มีสิทธิ์ส อบคั ดเลือ ก ภายในวันที่
22 มกราคม 2561
8. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
การดาเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนใน
แต่ละภาค ดังนี้
8.1 ภาค ก สอบความรู้ ความสามารถทั่ว ไปเกี่ยวกับสหกรณ์ อ อมทรัพย์ค รู
กาแพงเพชร จากัด
- พ.ร.บ.ฉบับสมบูรณ์ (รวมฉบับที่ 1 พ.ศ.2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)
- ข้อบังคับ
- ระเบียบ มติ ต่าง ๆ และความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Office Word , Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel และสืบค้นข้อมูล
ทาง Internet เป็นอย่างดี คะแนนเต็ม 100 คะแนน
8.2 ภาค ข สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
9. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
9.1 สอบภาค ก วันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.
9.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
9.3 สอบภาค ข วันที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด (สานักงานใหญ่)
9.4 ประกาศผล ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด (สานักงานใหญ่/สาขาคลองขลุง)
และทางเว็บไซค์ http:/www.coopkpp.in.th
10. เกณฑ์การตัดสิน
การตั ด สิ น ถื อ เป็ น เด็ ด ขาดจะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ์ ใ ด ๆ มิ ไ ด้ ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบ
คัดเลือกต้องเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกครบทั้งภาค ก ภาค ข และจะประกาศเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนภาค ก
ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรี ยงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค จากมาก
ไปหาน้อย
กรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้ ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับ ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่
อยู่ลาดับที่ดีกว่า

-411. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ เว้นแต่มีการประกาศสอบคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
12. การทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
12.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จะเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ตาม
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนตามอัตราตาแหน่งว่าง
12.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ สหกรณ์จะทาสัญญาตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 ปี
13. หลักประกันการปฏิบัติหน้าที่
ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องนาเงินสดจานวนหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดย
เฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับเป็นประกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานกาหนด
14. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
14.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
14.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
14.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา มีอานาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและดาเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

(นายตลับ เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด

