ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 3 อัตรา เพื่อให้การคัดเลือกเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม และได้บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 42 ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน 3 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ งที่ดาเนินการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
1.1 วุฒิปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป สาขาอื่นๆที่สามารถปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ (ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ) จานวน 3 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
2.1.3 เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ นโรคที่รังเกียจแก่สังคม หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
2.1.5 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
2.1.6 ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
เอกชน ด้วยเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
2.1.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
2.2.2 มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี
2.2.3 ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร
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3. วันรับสมัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -15.30 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
4.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริ งพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 แผ่น
4.4 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา

จานวน 1 ฉบับ

4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

4.6 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ

4.7 ใบรับรองแพทย์ที่สถานพยาบาลของรัฐออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน

จานวน 1 ฉบับ

4.8 หนังสื อรับรองการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ

4.9 หนังสื อรับรองประสบการณ์ในการทางาน (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ

4.10 เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีผสู ้ มัครเป็ นเพศชาย)

จานวน 1 ฉบับ

สาเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น ทั้งนี้ให้ผสู ้ มัครรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร ผูส้ มัครสอบคัดเลือกต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี
จากัด เลขที่ 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกูล ถนนศรี สุข อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.042-243020
6. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ผูส้ มัครสอบคัดเลือกต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท สหกรณ์
จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ เว้นแต่เฉพาะผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติ
7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป
เฉพาะตาแหน่งตรงตามรับสมัครจริ ง โดยผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยืน่ หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความจริ ง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูส้ มัคร หรื อตรวจพบว่าเอกสารหรื อคุณวุฒิ ซึ่งผูส้ มัครนามายืน่ ไม่ตรง
หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัคร สหกรณ์ถือว่าผูส้ มัครเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในครั้งนี้มาตั้งแต่ตน้
8. หลักสู ตรและวิธีการสอบคัดเลือก รวม 150 คะแนน
8.1 ภาคความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์ และความรู ้พ้นื ฐานคอมพิวเตอร์
โดยสอบข้อเขียน 100 คะแนน
8.2 ภาคการสัมภาษณ์ 50 คะแนน
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ตารางกาหนดรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
1 – 15 สิ งหาคม 2565 09.00 – 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด
17 สิ งหาคม 2565 09.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด
20 สิ งหาคม 2565 09.00 – 11.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด

21 สิ งหาคม 2565
23 สิ งหาคม 2565
29 สิ งหาคม 2565
1 กันยายน 2565

09.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด
10.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด
09.00 – 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด
08.30 – 16.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
ธรรมจักรอุดรธานี จากัด

รายละเอียด
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก
- สอบความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
และความรู ้พ้นื ฐานคอมพิวเตอร์
โดยสอบข้อเขียน (100 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญา
เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่

9. การจ้ างและแต่งตั้ง
9.1 ผูท้ ี่สอบคัดเลือกได้ในอันดับที่ 1-3 ให้มารายงานตัวและทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานกับสหกรณ์
ภายในวันที่ 29 สิ งหาคม 2565 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
และสหกรณ์ฯ จะเรี ยกผูท้ ี่สอบคัดเลือกได้ลาดับถัดไปมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
9.2 การขึ้นบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ข้ นึ บัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการสอบคัดเลือกใหม่
บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็ นอันยกเลิก
9.3 กรณีที่มีผสู ้ มัครไม่เพียงพอที่จะให้สหกรณ์คดั เลือก สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายเวลารับสมัครหรื อ
เปิ ดรับสมัครใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครหรื อการคัดเลือก ได้ตามที่เห็นสมควร
10. หลักประกันการปฏิบัติงาน
10.1 บุคคลซึ่งมีตาแหน่งทางราชการ ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป หรื อเทียบเท่าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
10.2 หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรื อเทียบเท่าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
10.3 เงินสด 30,000 บาท เป็ นประกัน
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11. ค่าจ้ างและสวัสดิการ
11.1 อัตราค่าจ้าง เงินเดือน 15,180 บาท
11.2 สวัสดิการเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
12. เอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 และผลการตรวจ ATK
12.1 ผลตรวจโควิด – 19 ด้วย ATK ภายใน 72 ชัว่ โมง ในวันรับสมัคร และในวันเข้าสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

( นายไมตรี วัชรพาณิชย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด

