
 
 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนเจาหนาท่ีสมาคมฯ ตําแหนงลูกจางชั่วคราว 

 

  ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด  จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย บรสิทุธ์ิ 
ยุติธรรม และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนเจาหนาที่สมาคม ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยเจาหนาที่สมาคม พ.ศ.2550 หมวด 3  ขอ 5  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 11  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
  1.  ตําแหนงท่ีดําเนินการสอบคัดเลือกและแตงต้ัง จํานวน 1 อัตรา    ดังน้ี 

1.  เจาหนาที่การเงิน  วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป (ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 
  2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 
      2.1  ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังน้ี 

  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไมตํ่ากวา20 ปบริบูรณ และไมเกิน 40 ปนับถึงวันสมัคร 
  2.1.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบรสิุทธ์ิใจ 
  2.1.4  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                  ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏ 
                  อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ 
                  โรคภูมิคุมกันบกพรอง (เอดส) 
  2.1.5  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  2.1.6  ไมเปนหรอืเคยถูกศาลสั่งใหเปนบคุคลลมละลายหรือไมเปนผูมหีน้ีสินลนพนตัว 
  2.1.7  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสมาคม  หรือออกจากราชการ   
                   หรือออกจากองคการของรัฐบาล  หรือสถาบันอื่น 
   2.1.8  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 
                  ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
                  ลหุโทษ  ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา  หรือหลบหนีที่คุมขังและไมมีประวัติ 
                  เสื่อมเสีย   
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  3.  รับสมัครต้ังแตวันท่ี  15  มิถุนายน  2563  ถึง วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563   
 ในวันเวลาทําการของสมาคมฯ  ณ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครอูุดรธานี จํากัด 
 
  4.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในวันสมัคร 
 
       4.1  ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบทีส่มาคมฯ กําหนด 
       4.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
    ฉบับจรงิพรอมสําเนา      จํานวน 1 ฉบับ 
       4.3  รูปถายขนาด 2 น้ิว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 
    6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน      จํานวน 3 แผน 
       4.4  บัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน 1 ฉบับ 
       4.5  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1 ฉบับ 
       4.6  สําเนาทะเบียนสมรส       จํานวน 1 ฉบับ 
       4.7  ใบรับรองแพทยทีส่ถานพยาบาลของรัฐออกให    จํานวน 1 ฉบับ  
                                (ที่ตรวจมาแลว ไมเกิน 1 เดือน) 
       4.8  หนังสือรบัรองการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถาม)ี      จํานวน 1 ฉบับ 
       4.9  สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล               จํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 
       4.10  เอกสารการเกณฑทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย) 

     4.11  แฟมผลงาน (Portfolio) 
 

หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารขนาด A4 เทาน้ัน ทั้งน้ีใหผูสมัครสอบ 
             คัดเลือกรับรองสําเนาถูกตองไวทุกฉบับ 

 
  5.  การยื่นใบสมัคร 
      ผูสมัครสอบคัดเลือกตองย่ืนใบสมัครดวยตนเองทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิก – 
สหกรณออมทรพัยครูอุดรธานี จํากัด เลขที่ 5  ถนนโพนพิสยั ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 
 
  6.  คาธรรมเนียมการรับสมัคร  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 
คนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)  และคาธรรมเนียมจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตเฉพาะผูขาดคุณสมบัติ 
 
  7.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครพรอมทั้งย่ืนหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก
ผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามาย่ืนไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร 
สมาคมฯ ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีมาต้ังแตตน 
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  8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบคัดเลอืก       ในวันที่    9  กรกฎาคม 2563 

ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครอูุดรธานี จํากัด เลขที่ 5 ถนนโพนพสิัย 
ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี หรอื http://www.ssudon.com 
 
  9.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก   รวม  150  คะแนน 
 
       9.1  ภาคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกบัสมาคมฯ 
โดยสอบขอเขียน  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
       9.2   ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
       9.3  ภาคการสัมภาษณ   50 คะแนน 
 
  10.  วัน เวลา และสถานท่ี ดําเนินการสอบคัดเลือก 
 
         วันที่  11  กรกฎาคม  2563  ต้ังแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 
สถานทีก่ารสอบคัดเลือกจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิเขาสอบคัดเลือกตอไป  
  

ตารางกําหนดการสอบคัดเลือก 

วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

  วันเสารที่ 11 ก.ค.2563 09.30 น - 10.30 น.     ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

       วิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสมาคมฯ   โดยสอบขอเขียน 

        (50 คะแนน)    

      

  11.00 น . - 12.00 น.    สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง   (50 คะแนน) 

      

  12.00 น. - 13.00 น.    พักเที่ยง 

      

  13.30 น. เปนตนไป    สอบสัมภาษณ  (50 คะแนน) 

      

 
11.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกเฉพาะผูทีผ่านเกณฑ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก – 
      สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด  หรอื http://www.ssudon.com   โดยตองมีคะแนนการสอบคัดเลือก 
      ไมตํ่ากวารอยละ 60    ในวันที่   13 กรกฏาคม 2563 
 

http://www.ssudon.com/
http://www.ssudon.com/
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  12.  การจางและแตงต้ัง 
 
        12.1  ผูที่สอบคัดเลือกไดในอันดับที่ 1  ใหมารายงานตัวและทําหนังสือสัญญาจาง 
ไวเปนหลักฐานกับสมาคมฯ ในวันที่  15 กรกฎาคม  2563   ในเวลาทําการของสมาคมฯ  หากไมมารายงานตัว  
ตามกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธ์ิ และสมาคมฯ จะเรียกผูที่ ไดสอบคัดเลือกไดลําดับถัดไปมารายงานตัว      
และทําสัญญาจาง 
 
        12.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและทําสัญญาจางกับสมาคมฯ แลวจะไดรับการแตงต้ัง 
ต้ังแตวันที่  16 กรกฎาคม  2563   เปนตนไป 
 
        12.3  กรณีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหสมาคมฯ คัดเลือก สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิที่จะขยายเวลา
การรับสมัคร หรือเปดรับสมัครใหม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการรับสมัครหรือการสอบคัดเลือกไดตามที่
เห็นสมควร 
  
  13.  หลักประกันการปฏิบัติงาน 
 
         บุคคลซึ่งมีตําแหนงทางราชการต้ังแตระดับชํานาญการข้ึนไป หรือเทียบเทาเปนผูคํ้าประกัน 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกจิต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป หรือเทียบเทาเปนผูคํ้าประกัน หรอื เงินสดจํานวนไมนอยกวา 60 เทา 
ของคาจางรายวันโดยเฉลี่ยเปนประกัน 
 
  14.  คาจาง   อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 15  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 

                                                                        
   (นายประเยียน  สงเสริม) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 
   
         
 
 
 
 
 



 
 

 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

บัญชีรายละเอียดสาขาที่สามารถปฏิบตัิงานในสมาคม ส.ส.อด. 
แนบทายประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อสอบคดัเลอืกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลกูจางช่ัวคราว 

-------------------------------------- 
 
 
1.  เศรษฐศาตร   

2.  การเงนิ  

3.  การเงนิการธนาคาร 

4.  การเงนิธุรกิจ 

5.  การบญัชี 

6.  การตลาด 

7.  การบริหารธุรกิจ 

8.  วิทยาการจัดการ 

9.  การจัดการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 


