
ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จํากัด 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามัยสริุนทร์ จํากัด 

--------------------------------------------------------------------- 
              ด้วยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์อนามยัสุรินทร์ จํากดั   จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์อนามยัสุรินทร์  จํากดั   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
 

1. ตําแหน่งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน    จํานวน  1  ตําแหน่ง   
เงินเดือน  12,530  บาท   
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดงัตอ่ไปนี้ 

                           2.1  คณุสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
                                   คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีสัญชาติไทย  
                      (2) อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี แต่ไมเ่กิน 35 ปี บริบรูณ์ในวันสมัคร 
                        (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิใ์จ 
   (4) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรบัราชการทหาร 
   ลักษณะต้องห้าม 

 (1) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวกิลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน           
ไม่สมประกอบ 
   (2) เป็นผู้อยูใ่นระหว่างถูกส่ังพกังาน หรือถูกส่ังใหอ้อกจากหน่วยงานอื่น  องค์กรเอกชน  
หรือสหกรณ์อื่น 
                        (3) เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอนัดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 
                        (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (5) เป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดให้จําคุก  ในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์ที่
กระทําโดยทุจรติ 
                         (6) เป็นผู้เคยตอ้งไดร้ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด    
ทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
                          (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นองค์กรเอกชน  หรือเป็นผู้เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือมีคําวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 



                          2.2  คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ต้องมีวุฒกิารศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตร ี และ
ต้องมกีารศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
  

3. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
3 . 1  ส ถ า น ที่ รั บ ส มั ค ร   ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร ข อ ท ร า บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ท า ง 

http://www.sphcoop.com  และรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
จํากัด เลขที่ 130/1 ถ.โพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 

         3.2  ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  6 – 16  มกราคม  2563  ในวันและเวลาดังนี้  ภาคเช้าเวลา 
08.30 – 12.00 น.   ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

          3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

           3.4  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน 3 รูป 
(2)  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง

กับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก  หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ          

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน จาํนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  ฯลฯ (ถ้ามี)  

จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องหา้มซึ่งได้แก ่

                                       - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกยีจแก่สังคม 
                                       - วัณโรคในระยะอันตราย 
                                        - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 
                                        - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                        - โรคพิษสุราเรือ้รัง 
                                      ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทกุฉบับให้ผู้สมัครเขยีนคํารับรองว่า “สําเนาถกูต้อง”  และ
ลงช่ือกํากับไว้ดว้ย (ให้นําหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
             (6)  ประวัตหิรอืหนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี) 

           (7)  สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไดย้กเว้นการรับราชการทหาร (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 



4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน เวลา  สถานที่คัดเลอืก 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ

สอบคัดเลือก  ในวันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2563  ณ  ที่ทําการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
จํากัด  และ http://www.sphcoop.com  โดยกําหนดวันสอบคัดเลือก  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

ความรู้ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 
1.  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  และความรู้เกีย่วกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2.  ความรู้ความสามารถด้านการเงิน  การบัญชี 

วิธีการสอบคัดเลือก 
        ก.  สอบข้อเขียน 
   -  ความรู้ด้านสมาคมฌาปนกิจ,การเงิน,การบญัชี,ความรูท้ั่วไป  50  คะแนน 
  ข.  สอบปฏิบัตคิอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) 30  คะแนน 

ค.  สอบสัมภาษณ ์       20  คะแนน 
กําหนดเวลาดําเนินการ 

1.   รับสมัครวนัที่  6 – 16  มกราคม  2563  ในวันและเวลาทําการของศูนยป์ระสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากดั   
  2.   ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิสอบข้อเขียน วันที่  20  มกราคม  2563  ณ ที่ทําการศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด   และ  http://www.sphcoop.com  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
เป็นต้นไป 
  3.  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ     1  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3  กุมภาพันธ์  2563 
  5.  สอบสัมภาษณ์      5  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  09.00 – 12.00 น. 
  6.  ประกาศผลการคัดเลือก     6  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป 
  7.  รายงานตัว/เริ่มทํางาน              17  กุมภาพันธ ์ 2563 
 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องทําคะแนนสอบข้อเขียนและปฏิบัติได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  และเม่ือ
รวมกับคะแนนสัมภาษณ์ผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนสอบปฏิบัติ
เป็นเกณฑ์ตัดสิน  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 

          6.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด  จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดย

เรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลําดับ  และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  2 ปี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
นี้อีก  และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 



    

เมื่อครบกํ
ประสานง
ออมทรัพ

ประกันสัง

 
ครั้งนี้หรอื
อื่น 
           
ยุติธรรม 
ทํานองเดี
สุรินทร์ จํ
 

 

 

 

 
7.  เงือ่นไข  ข
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