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ประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 
ท่ี  11/2561 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาท่ีสหกรณ 
ตําแหนง เจาหนาท่ีทะเบียนและประมวลผล 

……………………………………………………… 
ดวยสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะรับสมัคร

บุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาท่ีสหกรณฯ อาศัยอํานาจ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2561           
จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนเจาหนาท่ีสหกรณ ตําแหนง เจาหนาทะเบียน
และประมวลผล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1.คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผูท่ีประสงคจะเขารับสมัครเปนเจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพย 

ขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด จะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณวาดวยเจาหนาท่ีและ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ 6 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนพิจารณาไดวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานไรความ 

สามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ท้ังไมเปนโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเทาชางใน ระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ  
โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
6) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
7) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ี

กระทําโดยทุจริต เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสหกรณ สวนราชการ 

องคการ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนใด ๆ ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
9) ไมเปนผูเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
10) ไมเปนผูเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตตอหนาท่ี 
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(1) ได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทาไม ตํ่ากวาปวท . ,  ปวส .ทางสาขา 

ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  ( เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป ตองศึกษาบัญชีไมนอยกวา 12 หนวยกิจ)  

 (2)  มีความรูความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

(3)  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยการสหกรณและกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

(4)  มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

(5)  มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรอยางนอยโปรแกรมสําเร็จรูป คือ MS-Word 
 และMS-Excel ไดเปนอยางดี 

(6)  มีความรูความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.เงื่อนไขการจาง 
(1) ตําแหนงเจาหนาท่ีทะเบียนและประมวลผล อัตราคาจางเดือนละ 11,430.00.- บาท  

(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันส่ีรอยสามสิบบาทถวน) 
(2) ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.2541 และสวัสดิการที่ทางสหกรณฯ จัดให 

3.เอกสารและหลักฐานท่ีตองมายืน่ 
(1) สําเนาทะเบียนบาน                จํานวน  1  ฉบับ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน              จํานวน  1  ฉบับ 
(3) หลักฐานการศึกษา(ใบสุทธิ/ประกาศนยีบัตร/ใบร.บ.ท่ีระบุสาขา  

ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดเฉพาะตําแหนง)                    จํานวน  1 ฉบับ 
(4) ใบสําคัญทางทหาร(สด.9) หรือหลักฐานแสดงไววาผานการตรวจเลือกทหารมาแลว       

(สด.43) หรือหลักฐานแสดงวาเปนทหารกองหนุนพรอมสําเนา         จํานวน  1  ฉบับ 
(5) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกนิ 1 ป)           จํานวน  2  ใบ 
(6) ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลรัฐเทานั้น(ออกไวไมเกิน 1 เดือน)   จํานวน  1 ฉบับ 
(7) คาธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน 100 บาท 
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4. กําหนดการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.cmsahakorn.com หรือขอรับ 

ใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด  
ท่ีทําการต้ังอยูเลขท่ี 330/9-10 หมูบานเชียงใหมแลนด ซอย 1 ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50100 ต้ังแตวันท่ี 24-28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท 053-277197 ตอ 22 
โทรสาร 053-277199 

5. วิธีการสอบคัดเลือก ดังนี ้
ผูสมัครสอบจะตองผานการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 
- ทดสอบความรูเกี่ยวกับสหกรณ ความรูเฉพาะตําแหนงทางบัญชี (สอบขอเขียน) 50 คะแนน 

 - ทดสอบความรู ความสามารถ แนวความคิด ตลอดจนบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูสมัคร            
แตละราย (สอบสมภาษณ) 50 คะแนน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60   

6. วันเวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก  และประกาศผลสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกจะใชวิธีการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ ในวันอาทิตย ท่ี 29 กันยายน 
2561 ตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด   

7. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และรายงานตวัเพื่อทําสัญญาจาง 

ประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก ในวันเสาร ท่ี 29 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  
ณ ท่ีทําการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินชียงใหม จํากัด  และทางเว็บไซตของสหกรณ  
www.cmsahakorn.com  

รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางพรอมเร่ิมทดลองงาน ในวันจันทร ท่ี 1 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. 

8. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขนัได 

สหกรณออมทรัพยฯ จะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีสอบไดคะแนนรวม
สูงลงตามลําดับ  ถาคะแนนเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา จะข้ึนบัญชี    
ผูสอบแขงขันได ไมเกิน 2 ป นับต้ังแตการข้ึนบัญชี แตถาการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชี
ผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
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9.การแตงตั้ง   
สหกรณออมทรัพยฯ จะบรรจุแตงต้ังผูท่ีสอบคัดเลือกผานการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมเกิน 

180 วัน  และคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบใหผานการประเมิน การบรรจุแตงต้ังใหคาจาง              
ในอัตราคาจางดังกลาวขางตน และทางสหกรณออมทรัพยฯ จะไมแตงตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลัง
วาผูสอบคัดเลือกไดขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงาน 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21 กันยายน 2561 
       

 
        (นายสักการ  ณิยกูล) 

         ประธานกรรมการดําเนินการ 
        สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 

       
       
 


