
 
ประกาศ  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จำกัด 

ท่ี ๓๙ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว 

*********** 
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอ ๖๗ (ก) (๒) และ

ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี ๖๖ คราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ประจำ
สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จำกัด มีขอกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีจะรับสมัคร    ลูกจางช่ัวคราว จำนวน  ๓  อัตรา  ดังนี้ 
 ๑.๑ จัดเก็บเอกสาร    จำนวน ๑ อัตรา 

๑.๒ นักการภารโรง    จำนวน ๑ อัตรา 
๑.๓ แมบาน     จำนวน ๑ อัตรา 

๒. อัตราเงินเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 ๓. คุณสมบัติท่ัวไป ผ ูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

๓.๑ มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 
๓.๒ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ 
๓.๓ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษพิษสุราเรื้อรัง 
หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

๓.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๓.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

๓.๖ ไมเปนผูเคยลงโทษถึงตองออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ   
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

๓.๗ ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ 
ความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

๓.๘ ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทำความผิดวินัยซ่ึงอาจตองไดรับโทษไลออก  
หรือใหออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจาหนาท่ี 

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง (ลูกจางช่ัวคราว) 
๔.๑ ตำแหนงจัดเก็บเอกสาร 

  ๔.๑.๑ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป หรือสาขาอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเห็นสมควร 

  ๔.๑.๒ มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
  ๔.๑.๓ สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานนอกเวลาและมีจิตอาสา 
  ๔.๑.๔ มีจิตสำนึกในการใหบริการ มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ

ปรับตัวเขาสถานการณ และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
//...๔.๒ ตำแหนง นักการภารโรง 



 
 
๔.๒ ตำแหนง นักการภารโรง 

  ๔.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 
  ๔.๒.๒ มีความรูทางดานชางปูน ชางไม ชางประปา ชางไฟฟา การจัดสวนและสามารถ      

ซอมบำรุงเครื่องมือชางได จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
  ๔.๒.๓ ขยันขันแข็ง สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
  ๔.๒.๔ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  

๔.๓ ตำแหนง แมบาน 
  ๔.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 
  ๔.๓.๒ ขยันขันแข็ง สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
  ๔.๓.๓ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  

 ๕. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
       ๕.๑ ใบสมัครตามท่ีสหกรณกำหนด 
       ๕.๒ ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ                 จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๓ สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๔ สำเนาทะเบียนบาน              จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๕ ปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จ 
                     การศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จำนวน  ๑  ชุด 
       ๕.๖ รูปถายขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๓  แผน 
       ๕.๗ คาธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ) 
 ๖. กำหนดการรับสมัคร 

๖.๑ ผูสมัครตองมาขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกำหนดยื่นใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจาง
ชั่วคราว ระหวางวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันเสาร ท่ี ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดสหกรณ) 

๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติ วันอังคาร ท่ี ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖.๓ ผูสมัครตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายและลงทะเบียนตอบรับในเขตจายของไปรษณียไว

ในใบสมัคร  
๖.๔ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อตอเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 
๖.๕ ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด ๆ และฟองรองตอสหกรณกรณีท่ีดำเนินการโดยชอบตามขอบังคับ

และระเบียบสหกรณไมได 
๗. การคัดเลือก 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธี
สอบสมัภาษณ   

๘. วัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะกับตำแหนงที่จะคัดเลือกลูกจางชั่วคราว โดยวิธีสอบสัมภาษณ ใน              

วันอาทิตยท่ี ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. 
เปนตนไป 

 
//...๙. เกณฑการคัดเลือก   



 
 
 

๙. เกณฑการคัดเลือก   
๙.๑ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
๙.๒ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตาม ขอ ๙.๑ คือผูท่ีไดคะแนนสูงสุดของแตละตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
๙.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมได

ไมวากรณีใด ๆ 
 ๑๐. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว          
ในวันอาทิตย ท่ี ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะติดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  
จำกัด และเว็บไซต www.coopsurin.com 

๑๑. การจางผูผานการคัดเลือก 
 ๑๑.๑ ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการจางตามลำดับที่ในบัญชีผูผานการคัดเลือกโดยไดรับอัตราจาง

ตามท่ีระบุไวในขอ ๒ และมีระยะเวลาในการจางตั้งแตวันท่ีจางถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปงบประมาณ 
 ๑๑.๒ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.และเริ ่มปฏิบัติงานในวันศุกรที ่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.                
เปนตนไป  
         ๑๒. หลักประกันในการจาง   
                 ๑๒.๑ ตองมีขาราชการประจำ ระดับไมต่ำกวาชำนาญการ เปนผูค้ำประกัน จำนวน ๑ คน และ 
                 ๑๒.๒ ตองมีเงินสด หรือ เงินฝากในบัญชีสหกรณตามกระทรวงแรงงานกำหนด หรือ 
                 ๑๒.๓ อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเปนประกันในวงเงินราคาประเมิน
ของสำนักงานท่ีดินในแตละแหงท่ีท่ีดินตั้งอยู คิด ๘๐ % ของราคาประเมินแลวไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
                  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(นายคำปุน  บุญเชิญ)  

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 




