ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
…………..………………..
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และมติ
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 62 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
ตาแหน่งนิติกร (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เร่งรัดและติดตามหนี้)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2558 ดังนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน
วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติด
ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออก หรือไล่ออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรรัฐ
หรือสถาบันอื่น
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษถึงจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ลหุโทษ หรือมีความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท
2.1.9 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.1.10 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร
2.1.11 ไม่ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งผู้สอบคัดเลือก
2.2.1 ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
2.2.2 มีความรู้ สามารถร่าง ตรวจ และจัดทาสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับและเอกสาร ที่มีข้อผูกพัน
ทางกฎหมายได้เป็นอย่างดี
2.2.3 ผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2.4 หากมีประสบการณ์ในการร่างและจัดทากฎหมาย ระเบียบ สัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ WWW.PHETCOOP.COM
3.2 ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562
ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ฯ พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท
เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
3.3 ใบสมัครต้องติดอากรแสตมป์ 2 บาท

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่น พร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรอง
2) สาเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ
3) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม(สถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบทหารกองเกิน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียนหย่า สาเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล จานวน 1 ฉบับ
สาหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผรู้ ับสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติดงั กล่าวไม่ครบ
หรือในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครัง้ นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ และ
สหกรณ์ฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ คัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม 2562

6. กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก จะทาการสอบคัดเลือกภาค ก ภาค ข และภาค ค คะแนนรวม 300
คะแนน ดังนี้
7.1 ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ และสรุป เหตุ ผ ลทางการเมื อ ง เศรษฐกิจ สัง คม หรื อ
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft ,
Microsoft Office และระบบ Internet

7.2 ภาค ข ภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่โดยเฉพาะ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ รวมทั้งความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
7.3 ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (การสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ พฤติกรรม ความเหมาะสม ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จ ะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในภาค ก และภาค ข จึงจะมีสิทธิ์สอบ
ภาค ค

9. ประกาศผลการคัดเลือกภาค ก และภาค ข
วันที่ 10 เมษายน 2562

10. สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์
แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือกภาค ก และภาค ข

11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จะประกาศเรียงลาดับที่จ ากผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบ
คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนภาค ข ที่ดีกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดี กว่า หากได้คะแนนภาค ข
เท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ ดีกว่า และหากได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ก็ให้ผู้
ได้รับเลขประจาตัวสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี

12. การแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง ที่ว่างของสหกรณ์ฯ จะได้รับเงิน เดือนในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือ น
หากบุคคลที่ได้นับการคัดเลือกลาดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามวันที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และสหกรณ์
จะเรียกบุค คลที่ได้รับการคัดเลือกล าดับถัดไปแทน การบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ สามารถแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

ติดอากร
แสตมป์
2 บาท

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1x1.5 นิ้ว

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ตาแหน่ง นิติกร
(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เร่งรัดและติดตามหนี้) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................................................สัญชาติ...................
2. เกิดวันที่.....................เดือน....................................................พ.ศ.....................อายุ....................ปี....................เดือน
3. วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัคร คือ ได้รับปริญญา..............................สาขาวิชาเอก.........................................
4. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................................................................................................................
ออกโดย..........................................วันออกบัตร............................................วันหมดอายุ............................................
5. ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................................
ถนน....................................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................................................
6. ประสบการณ์งานด้านกฎหมาย (ถ้ามี).........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 สาเนาปริญญาบัตร/สาเนาหนังสือรับรองอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบสาคัญสมรส
 สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน
 หนังสือรับรองการผ่านงาน , ผลงาน (ถ้ามี)
 หลักฐานอื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................
 เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปครบถ้วน และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................
สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงกับสาเนาทุกฉบับถูกต้อง และรูปถ่ายผู้สมัครเป็นบุคคลเดียวกัน
(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับสมัคร
(......................................................)

