
 
 
 

 
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  โดยคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 42 คราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562  มีมติใหร้ับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี แตไ่ม่เกิน 35 ปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น

โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยา
เสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(7) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษต้องออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ  หรือออกจากองค์กร

ของรัฐ  หรือสถาบันอ่ืนๆ 
(8) ไม่เป็นผู้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(9) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์  โดยได้กระท าผิดวินัยซึ่งจะได้รับโทษไล่ออก  หรือให้

ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน  และการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(10) หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 
(11) ไม่เป็นนักบวช 
(12) เป็นบุตร หรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 

(1) จบการศึกษาข้ันต่ าปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี 
(2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานทางด้านการเงิน หรือการ

บัญชีอย่างน้อย 2 ปี 
(3) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel  , MS Word เป็น

อย่างน้อย 



(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
(5) หากเคยฝึกงานในสหกรณ์หรือปฏิบัติงานในองค์กรที่เชื่อมโยงกับสหกรณ์จะได้รับ

การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

2.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา 
(1) จบการศึกษาข้ันต่ าปริญญาตรี 
(2) ได้รับการศึกษารายวิชาการบัญชีในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่า 40 หน่วยกิต 
(3) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานทางด้านการเงิน หรือสินเชื่อ 

หรือการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี หรือหลายงานดังกล่าวข้างต้นรวมกันแล้วอย่างน้อย 2 ปี 
(4) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel  , MS Word เป็น

อย่างน้อย 
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
(6) หากเคยฝึกงานในสหกรณ์หรือปฏิบัติงานในองค์กรที่เชื่อมโยงกับสหกรณ์จะได้รับ

การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  

3. ค่าตอบแทนประจ าเดือน 
(1) เงินเดือน  17,360.- บาท 
(2) ค่าครองชีพ 1,500.- บาท 

 

4. สถานทีร่ับสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด  และยื่นใบสมัคร
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท ได้ที่ ฝุายธุรการ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
จ ากัด เลขท่ี 672 ม.3 ต.ท่าวังทอง  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  โทรศัพท์ 0 5443 1994 
 

5. หลักฐานการสมัคร 
(1)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ) 
(2)  ส าเนาบัตรประชาชน 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
(5)  ส าเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) 
(6)  ส าเนาการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 
(7)  หนังสือรับรองประวัติการท างาน 
(8)  ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม ระบุผู้สมัครเป็นผู้มีพลานามัย

สมบูรณ์ รวมทั้งไม่เป็นโรคตามความในข้อ 1(4) 



 
 6. วิธีการสอบคัดเลือก 

(1) การสอบข้อเขียน 
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน วิธีปฏิบัติงานสหกรณ์  50 คะแนน 
- ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  50 คะแนน 

(2) การสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel  , MS Word  50 คะแนน 
(3) การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 

 

7. ก าหนดการคัดเลือกบุคลากร 
(1) รับสมัคร 5 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. เวน้วันหยุดราชการ 
(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  20 มีนาคม 2562 
(3) สอบคัดเลือก   23 มีนาคม 2562 
(4) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 มีนาคม 2562 
(5) รายงานตัว เริ่มปฏิบัติงาน    1 เมษายน 2562 

 

8.  การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นที่สุด ผู้ใดจะน าไปฟูองร้องไม่ได้ 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  4 มีนาคม 2562 
 
 
 

(   นายจักรแก้ว  ทะปน  ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จ ากัด 
 



 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

 

      วันที่……. เดือน…………….…… พ.ศ………… 

ชื่อ นามสกุล …………………………………...………… เพศ…………  อายุ …….. ปี …….. เดือน 

เกิดวันที่ ……… เดือน …………………………….. พ.ศ……………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานภาพ  โสด    สมรส  เบอร์โทรศัพท์…………………………………… 

ความสัมพันธ์กับสมาชิกสหกรณ์   

 บุตร    คู่สมรส ชื่อสมาชิก………………………………………… 

สมัครงานในต าแหน่ง ………………………….. 
ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
    
    
    
    
ประสบการณ์การท างาน 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง ลักษณะงาน หน่วยงาน/องค์กร 
    
    
    
    

รูปถ่าย 



ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 

1…………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………. 
 
ความสามารถอื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
     ลงชื่อ………………………………ผู้สมัคร 
          (    )



แนบเอกสาร  ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ) 
 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ) 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาวุฒิการศึกษา 

 ส าเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) 

 ส าเนาการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 

 หนังสือรับรองประวัติการท างาน 

 ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม ระบุผู้สมัครเป็นผู้มีพลานามัย
สมบูรณ์ รวมท้ังไม่เป็นโรคตามความในประกาศข้อ 1(4) 

 
 

     ลงชื่อ………………………………ผู้สมัคร 
           (    ) 


	ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
	ใบสมัคร

