
                                  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
                                          เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                                                       ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

----------------------------------------------------------------- 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด  จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์  แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  จ ำนวน 2  อัตรำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ 11  แห่งระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด      
ว่ำด้วยลูกจ้ำงชั่วครำวสหกรณ์  พ.ศ. 2560   และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดที่ 57/2564 ในครำวประชุม
ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที ่ 27 เมษำยน  2564  จึงประกำศรับสมัครสรรหำบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์   
ดังรำยละเอียดต่อไปน้ี.- 

1. ต าแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก ดังน้ี 
1.1 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์  (ลูกจ้ำงชั่วครำว)  จ ำนวน 1  อัตรำ   ค่ำจ้ำงรำยเดือน  15,000  บำท  
1.2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์  (ลูกจ้ำงชั่วครำว)  จ ำนวน 1  อัตรำ   ค่ำจ้ำงรำยเดือน  13,000  บำท    

 2.  หน้าที่และงานที่ปฏิบัติ 
2.1  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่ก ำหนดใน   ข้อ 22 และ ข้อ 23 แห่งระเบียบสหกรณ์     

ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด  ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์  พ.ศ. 2560  
       2.2  โดยเป็นไปตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร 

 3.  คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหา 
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด ว่ำด้วยลูกจ้ำงชั่วครำวสหกรณ์ พ.ศ. 2560  

ดังน้ี 
3.1.1 มีสัญชำติไทย 
3.1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์   
3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ จิตฟ่ันเฟือน               

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
3.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดตำมควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่กระท ำโดยประมำท 
3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ

งำนภำคเอกชน 
3.1.7 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมือง  หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
3.1.8 ไม่ เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ   

รัฐวิสำหกิจ  หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
3.1.9 คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่สหกรณ์ก ำหนดไว้ในประกำศกำรสรรหำ  หรือเลือกสรร

บุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือเหมำะสมกับภำรกิจของสหกรณ์ 
4.  เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมสมัคร 

4.1  ใบสมัคร 
        4.2  ใบปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

                   4.3  หนังสือแสดงผลกำรเรียน  (Transcript)  ตำมวุฒิที่ย่ืนสมัคร (ที่เป็นฉบับภำษำไทย) 
4.4  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 – 1.5  น้ิว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 แผ่น 

        4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  (ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 

ล าดับที่  29/2564 
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        4.6 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน  1 ชุด    
        4.7 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  หนังสือกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน  1  ชุด   
 5.  การรับสมัคร  

5.1  ผู้สนใจและประสงค์ที่จะเข้ำรับกำรสรรหำ  ติดต่อสอบถำมและขอใบสมัครที่ฝ่ำยส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย  จ ำกัด  เลขที่ 510 หมู่ 9  บ้ำนติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ต ำบลนำอำน อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ในวันเวลำท ำกำร 
ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

5.2  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ  และกรอกข้อควำมในรำยละเอียดใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน   
ระหว่ำงวันที่  30 เมษายน 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564  ในวันท ำกำรปกติ ระหว่ำงเวลำ  08.30 น.-15.00 น.          
ที่ฝ่ำยส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด  พร้อมย่ืนเอกสำรหลักฐำนต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

5.3  ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครและเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อย 
 6.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหา 

6.1  ผู้สมัครคัดเลือกต้องช ำระค่ำธรรมเนียม  คนละ 500  บำท 
6.2  เมื่อสหกรณ์ได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  เว้นแต่มีกำร

ยกเลิกกำรสรรหำครั้งน้ีเน่ืองจำกมีกำรทุจริตเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรสรรหำ โดยจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสมัครแก่ผู้เข้ำรับ
กำรสรรหำ เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริต  หรือให้มีสิทธิสรรหำใหม่โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำ
คัดเลือก 

 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
7.1  สหกรณ์ฯ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสรรหำให้ทรำบภำยในวันที่ 12 พฤษภำคม 2564  ณ ส ำนักงำน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย   จ ำกัด 
8. รายละเอียดขอบเขตเน้ือหาวิชาที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ตามปีบัญชี 2564 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

8.1  ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 9.  การประกาศรายชื่อผลการผ่านการสรรหา 

9.1  จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำได้โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันที่  27 พฤษภำคม 
2564 ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด และข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลำ 1 ปี 

 10.  การจ้าง 
10.1  ผู้ผ่ำนกำรสรรหำคะแนนมำกที่สุดจะได้รับกำรจ้ำงในวันที่  1  มิถุนำยน 2564  เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว     

ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์  โดยท ำสัญญำจ้ำงครำวละ 1 ปีบัญชี  หรือ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร    
 11.   ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหา 

11.1   ผู้เข้ำรับกำรสรรหำจะต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบรอ้ย 
11.2   ผู้เข้ำรับกำรสรรหำจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวไปแสดงในวันสรรหำด้วย  หำกผู้ใดไม่มีบัตรประจ ำตัว ผู้เข้ำรับ

กำรสรรหำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรสรรหำ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐำนเป็นที่แน่ชัด
แล้ว จึงอนุญำตให้เข้ำท ำกำรสรรหำได้ 

11.3   รำยละเอียดอื่นที่นอกเหนือจำกน้ี  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำเป็นผู้วินิจฉัย 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  28  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (นำยวิรัตน์  พุทธทองศรี) 

        ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด 
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แบบแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน 

 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 1  อัตรา   ค่าจ้างรายเดือน  15,000  บาท 
 1.1  วุฒิการศึกษา                

1.1.1 วุฒิปริญญำตรี   หรือ สูงกว่ำปริญญำตรี   
 1.2  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

1.2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่ก ำหนดใน ข้อ 23 ถึง ข้อ 32 แห่งระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562  

1.2.2  โดยเป็นไปตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร 
 1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน   

1.3.1  สอบคัดเลือกในวันที่  22 พฤษภำคม 2564  ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 
 

วัน  เวลา  การสรรหา วิชา คะแนน 
วันที่  22 พฤษภาคม 2564 
    -  เวลำ  09.00  -  10.30   น. 
 
 
 
 
 
    -  เวลำ  10.30  -  12.00   น. 
 
 
 

 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป    (50  คะแนน) 
1.1  ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
1.2  ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข 
1.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย 
1.4  ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ 
      เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
       -ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ ์
       -พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขทุกฉบับ 
       -ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 
       -ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 

 
50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

 พักกลางวัน  
    -  เวลำ 13.30  เป็นต้นไป   สอบสัมภำษณค์วำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (50 คะแนน) 50 
 รวม     150 
      
  1.4 เกณฑ์การตัดสิน 

1.4.1  ผู้เข้ำรับกำรสรรหำต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำครวมไม่น้อยกว่ำ        
ร้อยละ 60  ของคะแนนทั้งหมด  จึงถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันหลำยคน  ให้ถือ
คะแนนวิชำเฉพำะต ำแหน่งเป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้ำคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก จะถือคะแนนวิชำควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน  และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก  ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสมสัมภำษณ์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
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แบบแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน 

 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 1  อัตรา   ค่าจ้างรายเดือน  13,000  บาท 
 1.1  วุฒิการศึกษา                

1.1.1 วุฒิปริญญำตรี   หรือ สูงกว่ำปริญญำตรี   
 1.2  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

1.2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตำมกรอบงำนที่ก ำหนดใน ข้อ 23 ถึง ข้อ 32 แห่งระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562  

1.2.2  โดยเป็นไปตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่เห็นสมควร 
 1.3 วัน เวลา สอบ และวิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน   

1.3.1  สอบคัดเลือกในวันที่  22 พฤษภำคม 2564  ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 
 

วัน  เวลา  การสรรหา วิชา คะแนน 
วันที่  22 พฤษภาคม 2564 
    -  เวลำ  09.00  -  10.30   น. 
 
 
 
 
 
    -  เวลำ  10.30  -  12.00   น. 
 
 
 

 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป    (50  คะแนน) 
1.1  ควำมรู้ควำมสำมำรถในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
1.2  ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนตัวเลข 
1.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้ภำษำไทย 
1.4  ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ 
      เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (50 คะแนน) 
       -ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ ์
       -พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขทุกฉบับ 
       -ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 
       -ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ำกัด 
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 พักกลางวัน  
    -  เวลำ 13.30  เป็นต้นไป   สอบสัมภำษณค์วำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (50 คะแนน) 50 
 รวม     150 
      
  1.4 เกณฑ์การตัดสิน 

1.4.1  ผู้เข้ำรับกำรสรรหำต้องได้คะแนนแต่ละวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภำครวมไม่น้อยกว่ำ        
ร้อยละ 60  ของคะแนนทั้งหมด  จึงถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ถ้ำผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันหลำยคน  ให้ถือ
คะแนนวิชำเฉพำะต ำแหน่งเป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้ำคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก จะถือคะแนนวิชำค วำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน  และหำกคะแนนในวิชำดังกล่ำวเท่ำกันอีก  ให้ใช้คะแนนควำมเหมำะสมสัมภำษณ์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

 
****************************************** 

 


