
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด    โดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ให้ดํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้การคัดเลือกดังกล่าวดําเนินไปด้วยควา
สหกรณ์  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 1.ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการคัดเลือก
  เจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 มีสัญชาติไทย 
  2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 
ทหารหรือมีหลักฐานท่ีแสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
  2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจต่อสังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
โรคเอดส์ 
  2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นนักพรต นักบวช สมณเพศ
  2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากสหกรณ์  หรื
หรือสถาบันอ่ืน 
  2.8 ไม่เคยเป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท 

2.9 ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสหกรณ์ตรวจพบว่าขาดคุณสมบั
หน่ึง  ให้ถือว่าผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสิ่งใดอันพึงได้ตามสิทธิ  ท้ังในท่ีผ่านมาและจะพึงมีในอนาคต  
จะเรียกร้องสิทธิอันพึงมีใดๆ มิได้ 
 

 3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
3.1 จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอก

3.1.1 เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด 

เรื่อง  การรับสมัครเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
****************************** 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด    โดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 
ให้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้าน

คัดเลือกดังกล่าวดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศรับสมัคร

คัดเลือก  

เจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               จํานวน  

มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  สําหรับผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์
เข้ารับราชการทหาร (สด.43) หรือ (สด.8) 

เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน  
ยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจต่อสังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นนักพรต นักบวช สมณเพศ 
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ  หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล 

ไม่เคยเป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน

ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสหกรณ์ตรวจพบว่าขาดคุณสมบั
หน่ึง  ให้ถือว่าผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสิ่งใดอันพึงได้ตามสิทธิ  ท้ังในท่ีผ่านมาและจะพึงมีในอนาคต  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอก 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด    โดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 60  ครั้งท่ี 2/2561  
คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีเฉพาะตําแหน่งทางด้าน

มเรียบร้อย  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี

จํานวน  1  อัตรา 

ปีบริบูรณ์  สําหรับผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์

เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน  
ยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจต่อสังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

อออกจากราชการ  หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล 

ไม่เคยเป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน

ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสหกรณ์ตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ 
หน่ึง  ให้ถือว่าผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และสิ่งใดอันพึงได้ตามสิทธิ  ท้ังในท่ีผ่านมาและจะพึงมีในอนาคต   



 4.วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 

จํากัด  เลขท่ี 118/2 หมู่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 – 
12 มีนาคม 2561  เวลา  08.30 น. – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
 

 5. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร (ตามแบบท่ีสหกรณ์ กําหนด) จํานวน 1 ชุด 
  5.2 วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสําเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ 
  5.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
  5.4 บัตรประชาชนฉบับจริง และสําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
  5.5 ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง(โรงพยาบาลของรัฐ) 
  5.6 รูปถ่ายหน้าตรง  (ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีดํา) ขนาด 3 x 4 ซม.  ซ่ึงถ่ายครั้งเดียวกัน  
                             และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จํานวน 3 รูป 
  5.7 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร 
  5.8 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 200.- บาท  เงินค่าธรรมเนียมสหกรณ์จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
  5.9 เอกสารหรือวุฒิบัตรท่ีแสดงความรู้ความสามารถในตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก (ถ้ามี) 
 

 6. การย่ืนใบสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
                             และครบถ้วน 
  6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์  
                             และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันไว้ในใบสมัคร 
  6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในทะเบียนผู้สมัครต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก 
  สหกรณ์ฯ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก  ภายในวันท่ี  16 มีนาคม 2561  ณ สํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัดและสํานักงานสาขาสวรรคโลก พร้อมทางเว็บไซด์ 
 

 8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  เพ่ือเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 
  8.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (50 คะแนน) 

     8.1.1 ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ภาคปฎิบัติ (50 คะแนน) 
  8.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์ 50 คะแนน) 
       ประเมินโดยการสัมภาษณ์  พิจารณาตามความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การทํางาน  
ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  เจตคติ  บุคลิกภาพ  เป็นต้น 
  8.4 สอบคัดเลือกในวันท่ี  21  มีนาคม  2561 

 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนท้ังหมดจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 



 10. ประกาศขึ้นบัญชีสอบคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 
โดยประกาศเรียงตามลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ   
 

 11. ผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  (1) ผู้น้ันได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  (2) ประกาศบัญชีครบกําหนด 2 ปี 
  (3) ผู้น้ันขอสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง 
  (4) มีการประกาศข้ึนบัญชีครั้งใหม่ 
 

 12. เง่ือนไขการบรรจุและแต่งต้ัง 
    (1) ผู้ท่ีได้เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด  จะได้รับเงินเดือนข้ันต้นเดือนละ 15,010 บาท   
    (2) ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด  สํานักงานใหญ่  หรือสํานักงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด สาขาสวรรคโลก  หรือตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด  ระบุ 
    (3) เริ่มทดลองปฏิบัติงานในวันท่ี  2 เมษายน 2561 และต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 เดือนและสหกรณ์จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว  สหกรณ์ฯ จะบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  โดยได้รับเงินเดือน
ตาม (1) ระหว่างการทดลองปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ จะจ่ายตามอัตราเงินเดือนท่ีได้รับการบรรจุและเงินประจําตําแหน่ง 
    (4) ต้องปฎิบัติตามข้อผูกพัน ในหนังสือสัญญาจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด โดยเคร่งครัด 
    (5) ผู้สมัครสอบมีคุณวุฒิสูงแต่นําคุณวุฒิต่ํามาสมัครสอบเมื่อสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะ
ขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
    (6) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกทราบ   
    (7) ผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พรบ.ประกันสังคม และ พรบ.แรงงาน 
 

 13. ระเบียบและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
  (1) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (2) ผู้เข้าสอบจะต้องนําบัตรประจําตัวสอบแสดงต่อกรรมการกํากับห้องสอบในวันสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตร
ประจําตัวสอบกรรมการกํากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นท่ีแน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้
เข้าสอบได้ 
  (3) ผู้เข้าสอบห้ามนําอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตใน
การสอบวิชาใด จะไม่ตรวจข้อสอบทุกวิชาและจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา 
  (4) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบให้เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาเริ่มสอบแต่ละวิชา ผู้ท่ีไปถึงสถานท่ีสอบภายหลัง
ท่ีได้เริ่มสอบวิชาหน่ึงวิชาใดเกินกว่า 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชาน้ัน 
  (5) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบไปเอง 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
 
 

(นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 
                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 


