
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ 
  

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เจาหนาที่สหกรณ อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด พ.ศ. 2559 ขอ 94 (6) และ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 ขอ 14.2.2  และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 17/2559  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559  จึงออก

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ดังนี ้

1.ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

   เจาหนาที่ 3  ฝายการเงิน  ปฏิบัติงานรับ-จายเงินหนาเคานเตอร  จํานวน 2 อัตรา  อัตรา

เงินเดือน 15,150 บาท    

2.คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

    2.1 สัญชาติไทย 

    2.2 มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

                2.3 มีรางกายสมบูรณและสุขภาพแข็งแรง สมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตออันตราย และ

โรคอันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคยาเสพติดใหโทษ และตองมีสติสัมปชัญญะปกติ ไมฟนเฟอน 

     2.4 มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการและคุณภาพในเชิงสรางสรรคและ

ทัศนคติท่ีด ี

     2.5 ไมเคยถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญาหรือหลบหนีที่คุมขัง และไมมีประวัติเสื่อมเสีย 

     2.6 ตองไมเปนหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว 

     2.7 เพศชายจะตองเปนผูซึ่งผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเปนทหารมาแลว   

     2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน

ทุจริตตอหนาที ่

3.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

     ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน  สาขาการบัญชี  สาขาการจัดการทั่วไป  

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   

 

 



4.วิธีการสมัคร / วันรับสมัคร 

     4.1 วัน เวลา รับสมัคร  ระหวางวันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559   

ในวันเปดทําการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  

    4.2 ขอใบสมัครไดที่สํานักงานสหกรณฯ หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.skcoper.com  และยื่น

ใบสมัครโดยตรงที่สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบลน้ํานอย อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา   

    4.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ณ สหกรณ

ออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  และ www.skcoper.com 

5.คาธรรมเนียมและหลักฐานการสมัคร 

     5.1 คาธรรมเนียมการสมัคร คนละ 200 บาท 

     5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

                5.3 สําเนาทะเบียนบาน 

     5.4 ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองฉบับจริงและฉบับสําเนา พรอมหลักฐานแสดงผลการเรียน 

     5.5 หนังสือรับรองแสดงการทํางาน (ถามี) 

     5.6 สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเปนทหาร 

     5.7 ภาพถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป  ถายมาแลวไมเกิน 1 ป 

     5.8 ใบรับรองแพทย แผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

     5.9 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 

 6.กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและตารางสอบ 

6.1 สอบขอเขียนในวันอาทิตยที ่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.        

6.2 สถานที่คัดเลือก (สอบขอเขียน) จะประกาศพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

               6.3 การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน ภายในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

พรอมกับกําหนดสอบสัมภาษณผูผานการสอบขอเขียน 

 7.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

    ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) และ

ประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รายละเอียด

ตามหลักสูตรแนบทายประกาศนี้ 

 8.เกณฑการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก 

    8.1 ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)  ไม

นอยกวารอยละ 60 ในแตละชุด  และตองไดคะแนนภาคประเมินคุณลักษณะบุคคล (สอบสัมภาษณ) ไมนอย

กวารอยละ 80  ในแตละชุด 

 



      8.2 การตัดสินการคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน กําหนดสัดสวนของคะแนน ดังนี ้
            

ที่ รายการประเมิน คะแนน 

1 สอบขอเขียน 50 

2 สอบสัมภาษณ ชุดที่ 1 25 

3 สอบสัมภาษณ ชุดที่ 2 25 
 

                กรณีผูไดคะแนนรวมเทากัน  จะใหผูไดคะแนนสอบสัมภาษณชุดที่ 2 สูงกวาเปนผูอยูในลําดับที ่     

สูงกวา  ถาคะแนนสอบสัมภาษณชุดที่ 2 เทากัน  ผูไดคะแนนสอบสัมภาษณชุดที่ 1 สูงกวาเปน  ผูอยูลําดับที ่

สูงกวา และจะประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนรวมจากคะแนนมากไปหาคะแนนนอย  ภายใน 

วันศุกรที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 9.การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 

     สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเรียงลําดับคะแนนจาก

มากไปหานอยและขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี 

 10.การยกเลิกบัญชี 

                 ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

      10.1 ผูนั้นไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว ตามผลการคัดเลือกครั้งนี ้

      10.2 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการแตงต้ัง 

      10.3 ประกาศครบ 2 ป นับแตวันที่ประกาศ 

 11.การแตงตั้ง  

       ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการแตงตั้ง ตามลําดับที่ ในตําแหนงที่ขึ้นบัญชีไว โดยจะแตงตั้ง

เปนเจาหนาที่ทดลองงาน และเมื่อผานการทดลองงานจะแตงต้ังเปนเจาหนาท่ีประจําตอไป 

       ผูไดรับการคัดเลือกหรือผูไดรับการแตงตั้งรายใด หากตรวจสอบทราบภายหลังวา เปนผูขาด

คุณสมบัติ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  จะไมพิจารณาแตงตั้ง หรือยกเลิกการแตงตั้งแลวแตกรณี       

จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

 

ประกาศ ณ วันที ่13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 

 

(ลงชื่อ)      

     (นางกอบรัตน  สังขแกว) 

     รองผูจัดการ รักษาการแทน 

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 



 

 

หลักสูตรการคัดเลือกเพือ่แตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ 3 

(แนบทายประกาศสหกรณ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559) 

 

 ใหทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) และประเมินคุณลักษณะบุคคล

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ดังนี ้

  1.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

       1.1 ความรูเกี่ยวกับสหกรณ 

1.1.1 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

1.1.2 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด พ.ศ.2559 

1.1.3 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551   

1.1.4 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน    

พ.ศ.2543 และที่แกไขเพิ่มเติม  

1.1.5 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การรับเงินฝาก พ.ศ.2541 และที่

แกไขเพิ่มเติม 

      1.2 ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะตําแหนง  

 1.2.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี 

            1.2.2 การเงินธุรกิจ 

 2.ภาคประเมินคุณลักษณะบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

    (สอบสัมภาษณเฉพาะผูผานการสอบขอเขียน) 

    ประเภทการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณที่ไมไดกําหนดแนวขึ้นกอน (Nondirected Interview)  

กําหนดสอบสัมภาษณสองครั้ง โดยกรรมการสอบสองชุด       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สอ.คสข.  

ใบสมคัรงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จํากดั 

 

ประวตัิส่วนตัว 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………….….นามสกุล………………..……………..อายุ..……ป 

NAME(Mr./Mrs./Miss)…………………..………….....…………………….……………………………… 

เชื้อชาติ……..…สัญชาติ…..….…ศาสนา………..…เกิดวันที…่.….เดือน…………………พ.ศ……………

สถานที่เกิด……………………………….…. สถานภาพ         โสด              สมรส               หยา                    

มีบุตรจํานวน……..คน     คูสมรส ชื่อ-สกุล………..…………………………………………อายุ………..ป 

อาชีพคูสมรส..........................................สถานที่ทํางาน.................................................................................. 

ปจจุบันอยูบานเลขที่…………….ซอย……………………………ถนน……………………………………

ตําบล……………..……….อําเภอ……………………..…………..จังหวัด………………….......................

รหัสไปรษณีย………………………โทรศัพท…………………………………… 

ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ที�……….……….ซอย……………………………ถนน……………………………………

ตําบล………………………อําเภอ……………………..………..จังหวัด………………………..…………

รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพท…………………………………………. 

บิดา ชื่อ - สกุล……………………………………………..…………..อาชีพ………………………………

สถานที่ทํางาน…..……………………………………………………………………….…………………… 

มารดา ชื่อ -  สกุล……………………………………………………….อาชีพ..…………………………….

สถานที่ทํางาน………..…………………………………………………………………………….…..…..… 

เปนบุตรคนที่………………… ในจํานวนพี่นอง…………..คน  
  

คนที่ ชื่อ-สกุล การศึกษา สถานที่ทํางาน 

    

    

    

    

    

    

 
 

รูปถายขนาด 2” 



ประวตักิารศึกษา 

ระดับ สาขา สถานศึกษา ปการศึกษา 

ประถม    

มัธยมศึกษาตอนตน    

ปวช./เทียบเทา    

ปวส./เทียบเทา    

ปริญญาตรี    

 

เกรดเฉลี่ยวุฒสิุดทายที่ไดรับ………………………… 

ประวตัิการทาํงาน  

สถานที่ทํางาน ตําแหนง ระหวางป พ.ศ. 

   

   

   

 

ขณะปฏิบัติงานเคยไดรับการฝกอบรมหลักสูตร………….………………………………………………….. 

..........................................................................................................................................................................  

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

. 

..........................................................................................................................................................................

. 

..........................................................................................................................................................................

.                            

บุคคลที่สามารถอางอิงถึงได……………………….…...........ความเกี่ยวของเปน………..……….…………. 

มีความประสงคสมัครงานในตําแหนง.............................................................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ………………...................…….ผูสมัคร 

                                                                                            (…………......…………………………) 

       .........../……..…./……… 


