ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณตําแหนงลูกจางชั่วคราว
ดวยสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่
สหกรณตําแหนงลูกจางชั่วคราว เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และไดบุคคล
ทีม่ ีความรูความสามารถเปนเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หมวด 2 ขอ 5 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปนเจาหนาที่สหกรณตําแหนงลูกจางชั่วคราว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.1 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร จํานวน 1 อัตรา
1.2 วุฒิปริญ ญาตรีขึ้นไป สาขาอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานในสหกรณ ออมทรัพยได
(ตามบัญชีแนบทายประกาศ) จํานวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
2.1 ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป นับถึงวันรับสมัคร
2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอนไมส มประกอบ
ทั้ง ไมเปน โรคเรื้อ น วัณ โรคระยะอัน ตราย โรคเทา ชา งในระยะที ่ป รากฏอาการเปน ที่รัง เกีย จแกสัง คม
ติดยาเสพติดใหโ ทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคภูมิคุมกันบกพรอง(เอดส)
2.1.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.1.6 ไมเปนหรือเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณไมวาสหกรณใด หรือเคยถู ก
ลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
2.1.8 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนบุคคลที่
หลบหนีคดีอาญาหรือหลบหนีที่คมุ ขังและไมมีประวัติเสื่อมเสีย

2.2 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
2.2.1 ตองไดรับปริญญาตรี ในสาขาดังตอไปนี้
1) สาขานิติศาสตร จํานวน 1 อัตรา
2) สาขาอื่นที่สามารถปฏิบัติงานในสหกรณได จํานวน 2 อัตรา
2.2.2 มีความรูความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม MS Office
ประกอบดวย MS Word , MS Excel , MS PowerPoint ไดเปนอยางดี กับทั้งสามารถใชงาน
Web Browser ในการสืบคนขอมูล ติดตอสื่อสารผาน Email ไดเปนอยางดีดวย
2.2.3 เปนสมาชิกหรือบุตรหรือคูสมรสสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
2.2.4 ไมเปนพระภิกษุ สามเณร
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแตวันที่ 7 - 25 มกราคม 2562
ในวัน เวลาทําการของสหกรณ ณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด
4.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถายขนาด 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 แผน
4.4 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก)
4.7 ใบรับรองแพทยที่สถานพยาบาลของรัฐออกให จํานวน 1 ฉบับ (ที่ตรวจมาแลว
ไมเกิน 1 เดือน)
4.8 หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.9 หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.10 สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
4.11 เอกสารการเกณฑทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย)
5. การยื่นใบสมัคร
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองที่สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6. คาธรรมเนียมการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกตองชําระคาธรรมเนียมการสมัคร
คนละ 500 บาท และคาธรรมเนียมจะไมคนื ใหไมวากรณีใดๆ เวนแตเฉพาะผูขาดคุณสมบัติ

7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้ งยื่น หลักฐานการสมัค รใหถูกต องครบถว นตรงตามความจริง ในกรณี ที่ มี ความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัคร สหกรณฯ ถือวาผูส มัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิร์ ับการคัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ณ สหกรณ
ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หรือ http://www.udtscc.com
9. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
9.1 ภาคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
โดยสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
9.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
9.3 ภาคการสัมภาษณ 50 คะแนน
รวม 250 คะแนน
10. วัน เวลา และสถานที่ ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 10:00 น. เปนตนไป
สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกตอไป
ตารางกําหนดการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ป
เวลา
หลักสูตรการสอบ
วันเสารที่
9 มีนาคม 2562

10:00 น. – 11:00 น. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสหกรณ โดยสอบขอเขียน (100 คะแนน)
11:00 น. – 13:30 น. พักเที่ยง
13:30 น. – 15:00 น. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน)

วันอาทิตยที่
10 มีนาคม 2562

10:00 น. เปนตนไป

สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกเฉพาะผูที่ผานเกณฑ ณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากั ด
หรือ http://www.udtscc.com โดยตองมีคะแนนการสอบแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 50 และคะแนนรวม
ไมต่ํากวารอยละ 60 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
12. การจางและแตงตั้ง
12.1 ผูที่สอบคัดเลือกไดในอันดับที่ 1 ในแตละสาขา ใหมารายงานตัวและทําหนังสือ
สัญญาจางไวเปนหลักฐานกับสหกรณ ในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 ในเวลาทําการของสหกรณ หาก
ไมมารายงานตัวตามกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิ์ และสหกรณจะเรียกผูที่สอบคัดเลือกไดลําดับถัดไป
มารายงานตัวและทําสัญญาจาง
12.2 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบคัดเลือกใหม บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
12.3 ผูไดรับการคัดเลือกและทําสัญญาจางกับสหกรณ แลวจะไดรับการแตงตั้ง
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป
12.4 กรณีมีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหสหกรณคัดเลือก สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะขยาย
เวลาการรับสมัคร หรือเปดรับสมัครใหม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการรับสมัครหรือการคัดเลือก
ไดตามที่เห็นสมควร
13. หลักประกันการปฏิบัติงาน
บุคคลซึง่ มีตําแหนงทางราชการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไปหรือเทียบเทาเปนผูค้ําประกัน
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเทาเปนผูค้ําประกัน หรือ เงินสด
จํานวนไมนอยกวา 60 เทา ของคาจางรายวันโดยเฉลี่ยเปนประกัน
14. คาจางและสวัสดิการ
14.1 อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท
14.2 สวัสดิการและคาตอบแทนอื่น ๆ วันหยุด วันลา ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

(นายประกอบ จันทรทิพย)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

บัญชีแนบทายประกาศ

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
บัญชีรายละเอียดสาขาที่สามารถปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพย
ไดแนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่ตําแหนงลูกจางชั่วคราว

1. เศรษฐศาสตร (Economics)

17. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การเงิน (Finance)

18. เทคโนโลยีและการสื่อสาร

3. การเงินการธนาคาร

19. เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ

4. การเงินการคลัง

20. คอมพิวเตอรธุรกิจ

5. การบริหารงานบุคคล

21. บริหารรัฐกิจ

6. การบัญชี (Accounting)

22. รัฐศาสตร

7. การตลาด

23. รัฐประศาสนศาสตร

8. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

24. การบริหารธุรกิจ

9. วิทยาการคอมพิวเตอร

25. การบริหารทั่วไป

10. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร

26. วิทยาการจัดการ

11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

27. การจัดการทั่วไป

12. ระบบสารสนเทศ

28. การประชาสัมพันธ

13. นิเทศศาสตร

29. การสหกรณ

14. เลขานุการ

30. เศรษฐศาสตรสหกรณ

15. วิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส
16. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

