
 
 

 

ประกาศ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเจาหนาที่สมาคม 

 

 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ประจําสมาคม อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยครูสงขลา จํากัด ขอ51 (3)  และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 

โดยอนุโลม ขอ 14.2.2 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7

มกราคม พ.ศ.2559  จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

 1.ตําแหนงที่คัดเลือก 

     เปดรับสมัครคัดเลือกในตําแหนงเจาหนาทีป่ระจําของสมาคม อัตราเงินเดือน 11,950 บาท จํานวน 2 

อัตรา 

 2.คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  2.1 มีสัญชาติไทย 

  2.2 มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

  2.3 มรีางกายสมบูรณและสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตออันตรายและโรค

อันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคยาเสพติดใหโทษ และตองมีสติสัมปชัญญะปกติไมฟนเฟอน 

  2.4 มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการและคุณภาพในเชิงสรางสรรคและทัศนคติที่ดี 

  2.5 ไมเคยถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญาหรือหลบหนีที่คุมขัง และไมมีประวัติเสื่อมเสีย 

  2.6 ตองไมเปนหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีหน้ีสินลนพนตัว 

  2.7 ผูชาย จะตองเปนผูซึ่งเคยไดรับราชการทหารหรือไดรับการยกเวนการเปนทหารมาแลว 

  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต

ตอหนาที่ 

  2.9 มีวุฒกิารศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาการบัญชี 

  2.10 สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft office ได   

 3.การรับสมัครเขารับการคัดเลือก 

     ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอใบสมัครโดยตรงหรือโหลดแบบฟอรมการสมัครไดที่ 

www.skcoper.com และยื่นใบสมัครที ่ฝายธุรการ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบล

น้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาทําการของสหกรณพรอม

เอกสารตอไปน้ี 

 

 



    3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    3.2 สําเนาทะเบียนบาน 

     3.3 ภาพถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน 

     3.4 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและหลักฐานการแสดงผลการเรียน 

    3.5 สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเปนทหาร 

   3.6 ใบรับรองแพทย 

     3.7 เงินคาสมัครจํานวน 100 บาท 

 4.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สหกรณออมทรัพยครู

สงขลา จํากัด หรือตรวจสอบรายชื่อไดทาง www.skcoper.com 

 5.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ)  และประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

สําหรับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รายละเอียด ดังนี ้

     5.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)  

          (สอบขอเขียนแบบปรนัยและสอบปฏิบัติ) 

        5.1.1 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  

         5.1.2 ขอบังคับและระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา 

จํากัด 

        5.1.3 หลักการบัญชี 

        5.1.4 ทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office 

     5.2 ภาคประเมินคุณลักษณะบุคคล (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

                   (สอบสัมภาษณเฉพาะผูผานการสอบขอเขียน) 

        เปนการสอบสัมภาษณที่ไมไดกําหนดแนวขึ้นกอน ( Nondirected Interview) กําหนดสอบสัมภาษณ

ครั้งเดียว โดยกรรมการหน่ึงชุด 

 6.กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและตารางสอบ 

     6.1 สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติในวันที่  30   มกราคม   พ.ศ. 2559 โดยสอบขอเขียน เวลา 09.00 น. สอบ

ปฏิบัติ เวลา 12.00 น. 

     6.2 สถานที่คัดเลือก (สอบขอเขียน/ปฏิบัติ) จะประกาศพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

     6.3 การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน/ปฏิบัติ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 พรอมกับ

กําหนดสอบสัมภาษณ 

 7.เกณฑการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก 

     7.1 การตัดสินการคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน กําหนดสัดสวนของคะแนน ดังนี ้

ที่ รายการประเมิน คะแนน 

1 สอบขอเขียน 30 

2 สอบปฏิบัติ 30 

3 สอบสัมภาษณ 40 



     7.2 ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตําแหนง 

ไมนอยกวารอยละ 60 และตองไดคะแนนภาคประเมินคุณลักษณะบุคคล ไมนอยกวารอยละ 80 

  กรณีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูไดคะแนนขอเขียนสูงกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนน

ขอเขียนเทากัน ผูไดคะแนนสอบปฏิบัติสูงกวา เปนผูอยูลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนเทากันทั้งหมด ใหผูที่สมัครกอนอยูใน

ลําดับที่สูงกวาและจะประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนรวมมากไปหาคะแนนรวมนอย 

 8.การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ

คัดเลือกเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยและข้ึนบัญชีไวไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี 

 9.การยกเลิกการขึ้นบัญช ี

     ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

     9.1 ผูนั้นไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว ตามผลการคัดเลือกครั้งนี ้

    9.2 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการแตงตั้ง 

     9.3 ประกาศครบ 2 ป นับแตวันที่ในประกาศ 

 10.การแตงตั้ง 

      ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการแตงตั้ง ตามลําดับที่ ในตําแหนงที่ขึ้นบัญชีไว โดยจะแตงตั้งเปน

เจาหนาที่ทดลองงาน และเมื่อผานการทดลองงานจะแตงตั้งเปนเจาหนาที่ประจําตอไป 

      ผูไดรับการคัดเลือกหรือผูไดรับการแตงตั้งรายใด หากตรวจสอบทราบภายหลังวา เปนผูขาดคุณสมบัติ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะไมพิจารณาแตงตั้ง หรือยกเลิกการแตงตั้ง

แลวแตกรณี จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 

 
      (นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

  ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

 


