
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลกูจางช่ัวคราว 

 

  ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด  จะดําเนินการ
คัดเลือกบคุคลเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลกูจางชั่วคราว เพ่ือใหการคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนเจาหนาที่สมาคม ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยเจาหนาที่สมาคม พ.ศ.2550 หมวด 3  ขอ 5  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 11  ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2563  เม่ือวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคมฯ ตําแหนงลูกจางชั่วคราว  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
  1.  ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง จํานวน 1 อตัรา    ดังน้ี 

1.  เจาหนาที่ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   
 
  2.  คุณสมบัติของผูมีสทิธ์ิสมัคร 
 
      2.1  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี ้

  2.1.1  มีสญัชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปบริบูรณ 
  2.1.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.1.4  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                  ทั้งไมเปนโรคเร้ือน    วัณโรคระยะอันตราย    โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏ 
                  อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ 
                  โรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  2.1.5  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
  2.1.6  ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 
  2.1.7  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถงึตองออกจากสมาคม  หรือออกจากราชการ   
                   หรือออกจากองคการของรัฐบาล  หรือสถาบันอื่น 
   2.1.8  ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิด 
                  ลหุโทษ  หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
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       2.2   เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังน้ี 
 
     2.2.1  ตองไดรับ วุฒกิารศึกษาไมตํ่ากวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
                                          ในสาขาดงัตอไปน้ี 
 
    1)  สาขา เทคโนโลยีและสารสนเทศ  จํานวน  1  อัตรา 
 
     2.2.2  มีความรูความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม 
    MS Office  ประกอบดวย MS Word, MS Excel,MS PowerPoint 
     ไดเปนอยางด ีกับทั้งสามารถใชงาน Web Browser  ในการสืบคน 
    ขอมูล ตดิตอสื่อสารผาน E-mail ไดเปนอยางดดีวย 
 
  3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแตวันที ่ 1 – 15  พฤษภาคม 2563 
ไมเวนวันหยุดทําการของสมาคมฯ  ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 
 
  4.  เอกสารและหลกัฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร 
       4.1  ใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ กําหนด 
       4.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
    ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
       4.3  รูปถายขนาด 2 น้ิว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 
    6 เดอืน และถายคร้ังเดยีวกัน จํานวน 3 แผน 
       4.4  บตัรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
       4.5  สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน 1 ฉบบั 
       4.6  สําเนาทะเบยีนสมรส จํานวน 1 ฉบับ 
       4.7  ใบรับรองแพทยทีส่ถานพยาบาลของรัฐออกให จํานวน 1 ฉบบั (ทีต่รวจมาแลว 
    ไมเกิน 1 เดือน) 
       4.8  หนังสือรับรองการเปลีย่นชื่อ – สกลุ (ถามี) จํานวน 1 ฉบบั 
       4.9  สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบคุคล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
       4.10  เอกสารการเกณฑทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย) 

     4.11  แฟมผลงาน (Portfolio) 
 
  5.  การยื่นใบสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการคดัเลอืกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองทีส่มาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก – 
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากดั เลขที ่5  ถนนโพนพสิยั ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี 
 
  6.  คาธรรมเนียมการรับสมัคร  ผูสมัครเขารับการคดัเลือกตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 
คนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)  และคาธรรมเนียมจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตเฉพาะผูขาดคุณสมบตั ิ
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  7.  เงือ่นไขการรับสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เน่ืองมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัคร สมาคมฯ ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาตั้งแตตน 
   
  8.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รับการคัดเลือก       ในวันที ่   18  พฤษภาคม 2563 

ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เลขที ่5 ถนนโพนพิสัย 
ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี หรือ http://www.ssudon.com 
 
  9.  หลักสูตรและวิธกีารคัดเลอืก 
       9.1  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
       9.2  ภาคการสัมภาษณ 50 คะแนน 
 
  10.  วัน เวลา และสถานที่ ดําเนินการคัดเลือก 
 
         วันที ่ 23  พฤษภาคม  2563  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
สถานทีก่ารคดัเลือกจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกตอไป  
  

ตารางกําหนดการคัดเลือก 

   

วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการคัดเลือก 

      

  วันเสารที่ 23 พ.ค.2563 10.00 น - 11.00 น.  ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน  (50 คะแนน) 

      

  11.00 น . - 13.30 น. พักเที่ยง 

      

  13.30 น . - 15.00 น. สอบสัมภาษณ   (50 คะแนน) 

      

 
11.  การประกาศผลการคัดเลอืก 

        ประกาศผลการคดัเลือกเฉพาะผูที่ผานเกณฑ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก – 
      สหกรณออมทรัพยครูอดุรธานี จํากัด  หรือ http://www.ssudon.com   โดยตองมีคะแนนการคดัเลือก 
      ไมต่ํากวารอยละ 60    ในวันที ่  25 พฤษภาคม 2563 
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  12.  การจางและแตงต้ัง 
 
        12.1  ผูที่ไดรับการคดัเลือกไดในอันดับที่ 1  ใหมารายงานตัวและทําหนังสอืสญัญาจาง 
ไวเปนหลกัฐานกบัสมาคมฯ ในวันที่  29  พฤษภาคม  2563   ในเวลาทําการของสมาคมฯ  หากไมมารายงานตัว
ตามกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิ์ และสมาคมฯ จะเรียกผูที่ไดรับการคดัเลอืกไดลําดบัถดัไปมารายงานตัวและ
ทําสัญญาจาง 
 
        12.2  ผูไดรับการคดัเลอืกและทําสัญญาจางกับสมาคมฯ แลวจะไดรับการแตงตั้ง 
ตั้งแตวันที ่ 1  มิถุนายน  2563   เปนตนไป 
 
        12.3  กรณีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหสมาคมฯ คดัเลือก สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลา
การรับสมคัร หรือเปดรับสมัครใหม หรือเปลีย่นแปลงหลักเกณฑการรับสมัครหรือการคดัเลือกไดตามที่เห็นสมควร 
  
  13.  หลกัประกันการปฏิบัติงาน 
 
         บุคคลซ่ึงมตีําแหนงทางราชการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป หรือเทยีบเทาเปน 
ผูค้ําประกัน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตัง้แตระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทยีบเทาเปนผูค้ําประกัน หรือ เงินสด 
จํานวนไมนอยกวา 60 เทา ของคาจางรายวันโดยเฉลีย่เปนประกัน 
 
  14.  คาจาง   อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่30  เมษายน  พ.ศ.2563 
 

                                                                        
    (นายประเยียน  สงเสริม) 

นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 
   
         
 
 
 
 
 
 


