
 
 

           

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ ากัด 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

------------------------------------------------------- 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั จะด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

จ านวน 3 อตัรา เพื่อใหก้ารคดัเลือกเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยติุธรรม และไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

เป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ท่ีประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42  ในคราวประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2565  เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติประกาศ 
รับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จ านวน 3 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ต าแหน่งท่ีด าเนินการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
1.1 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอ่ืนๆท่ีสามารถปฏิบติังานในสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้(ตามบญัชีรายละเอียด 

แนบทา้ยประกาศ) จ านวน 3 อตัรา 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2.1 ผูส้มคัรเขา้สอบคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 มีสัญชาติไทย 

 2.1.2 มีอายไุม่ต ่ากวา่  21  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  35  ปี  นบัถึงวนัสมคัร 

 2.1.3 เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

  2.1.4 ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคท่ีรังเกียจแก่สังคม หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

                           2.1.5  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           2.1.6  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

             2.1.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
เอกชน ดว้ยเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

2.1.8  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอนัได้ 
กระท าโดยประมาท 

         2.2 เป็นผูมี้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดงัน้ี 
  2.2.1 วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
  2.2.2 มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
  2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร 
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3.   วันรับสมัคร ตั้งแต่  วันจันทร์ท่ี 1  สิงหาคม  2565 ถึงวันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565  เวลา  09.00 -15.30 น. 
ณ  สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

4. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาย่ืนในการสมัคร 

4.1 ใบสมคัรสอบคดัเลือกตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

4.2 หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบบัจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 

4.3 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว หนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน  

และถ่ายคร้ังเดียวกนั  จ านวน 2 แผน่ 

        4.4 บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา     จ านวน  1  ฉบบั 

        4.5 ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน  1  ฉบบั 

 4.6 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)      จ านวน  1  ฉบบั 

 4.7 ใบรับรองแพทยท่ี์สถานพยาบาลของรัฐออกใหม้าแลว้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน  1  ฉบบั 

 4.8 หนงัสือรับรองการเปลี่ยน ช่ือ-สกุล (ถา้มี)     จ านวน  1  ฉบบั 

 4.9 หนงัสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน (ถา้มี)    จ านวน  1  ฉบบั 

 4.10 เอกสารผา่นการเกณฑท์หาร (กรณีผูส้มคัรเป็นเพศชาย)   จ านวน  1  ฉบบั 

                ส าเนาเอกสารทุกชนิดใหถ้่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น ทั้งน้ีใหผู้ส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั  

5. การย่ืนใบสมัคร  ผูส้มคัรสอบคดัเลือกตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองท่ี สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี  
จ ากดั เลขท่ี 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ถนนศรีสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  41000  โทร.042-243020 

6. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ผูส้มคัรสอบคดัเลือกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร คนละ 500 บาท  สหกรณ์ 
จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ เวน้แต่เฉพาะผูท่ี้ขาดคุณสมบติั 

7. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูส้มคัรเขา้รับการสอบคดัเลือก จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป 

 เฉพาะต าแหน่งตรงตามรับสมคัรจริง โดยผูส้มคัรตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัรพร้อมทั้งยืน่หลกัฐานใหถู้กตอ้งครบถว้น
ตรงตามความจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากผูส้มคัร หรือตรวจพบวา่เอกสารหรือคุณวุฒิ ซ่ึงผูส้มคัรน ามายืน่ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัร สหกรณ์ถือวา่ผูส้มคัรเป็นผูข้าดคุณสมบติัในคร้ังน้ีมาตั้งแต่ตน้ 

8. หลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  รวม  150 คะแนน 
8.1 ภาคความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ วิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัสหกรณ์ และความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
โดยสอบขอ้เขียน 100 คะแนน 
8.2 ภาคการสัมภาษณ์  50  คะแนน 
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ตารางก าหนดรายละเอยีดการสอบคัดเลือก 

 
วนั/เดือน/ปี เวลา สถานท่ี รายละเอียด 

1 – 15 สิงหาคม  2565 09.00 – 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

รับสมคัร 

17 สิงหาคม 2565 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก 

20 สิงหาคม 2565 09.00 – 11.00 น. 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 
 
 

สอบคดัเลือก 
- สอบความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ วิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัสหกรณ์  
และความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
โดยสอบขอ้เขียน (100 คะแนน) 

21 สิงหาคม  2565 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

สอบสัมภาษณ์ 

23  สิงหาคม 2565 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

29 สิงหาคม 2565 09.00 – 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

รายงานตวัและท าสัญญา 

1  กนัยายน  2565 
 

08.30 – 16.30 น. 
 

สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา 
ธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั  

 

เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

 
 
 

 
9. การจ้างและแต่งตั้ง  

9.1  ผูท่ี้สอบคดัเลือกไดใ้นอนัดบัท่ี  1-3  ใหม้ารายงานตวัและท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานกบัสหกรณ์ 
ภายในวนัท่ี  29  สิงหาคม  2565  ในเวลา  09.00 – 12.00 น.  หากไม่มารายงานตวัตามก าหนดดงักล่าว ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิ 
และสหกรณ์ฯ จะเรียกผูท่ี้สอบคดัเลือกไดล้ าดบัถดัไปมารายงานตวัและท าสัญญาจา้ง 

9.2 การขึ้นบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดข้ึ้นบญัชีไวเ้ป็นเวลา  1  ปี นบัตั้งแต่วนัขึ้นบญัชี แต่ถา้มีการสอบคดัเลือกใหม่ 
บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดค้ร้ังน้ีเป็นอนัยกเลิก 

9.3 กรณีท่ีมีผูส้มคัรไม่เพียงพอท่ีจะใหส้หกรณ์คดัเลือก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายเวลารับสมคัรหรือ 
เปิดรับสมคัรใหม่ หรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรหรือการคดัเลือก ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

10. หลกัประกนัการปฏิบัติงาน 
10.1  บุคคลซ่ึงมีต าแหน่งทางราชการ ตั้งแต่ระดบัช านาญการขึ้นไป หรือเทียบเท่าเป็นผูค้  ้าประกนั  

10.2  หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดบั 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผูค้  ้าประกนั  

10.3  เงินสด  30,000  บาท เป็นประกนั 



4 

 

11. ค่าจ้างและสวัสดิการ 
11.1  อตัราค่าจา้ง เงินเดือน  15,180  บาท 
11.2  สวสัดิการเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

12. เอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด – 19 และผลการตรวจ ATK 
12.1  ผลตรวจโควิด – 19 ดว้ย ATK  ภายใน  72  ชัว่โมง ในวนัรับสมคัร และในวนัเขา้สอบคดัเลือก 

 
  ประกาศ    ณ   วนัท่ี   25   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
 

                
       

      ( นายไมตรี  วชัรพาณิชย ์) 
                                                  ประธานกรรมการ 
                                                              สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั  

 
 
 


