ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
--------------------------------------------------------------------ดวย สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนลูกจางชั่วคราวของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตำแหนงและเงินเดือนที่จะไดรับ
ตำแหนง เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินเดือน 12,530 บาท คาครองชีพ 2,470 บาท

จำนวน 1 ตำแหนง
รวม 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัตทิ ั่วไป และไมมลี ักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย อายุไมต่ำกวา 20 ป แตไมเกิน 35 ป บริบูรณในวันสมัคร
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ตองผานการเกณฑทหาร หรือไดยกเวนการรับราชการทหาร
ลักษณะตองหาม
(1) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(2) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากหนวยงานอื่น องคกรเอกชน
หรือสหกรณอื่น
(3) เปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนผูไ ดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยที่
กระทำโดยทุจริต
(6) เปนผูเคยตองไดรบั โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(7) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
เอกชน หนวยงานอื่น หรือสหกรณอื่นฐานทุจริตตอหนาที่
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ที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือเจาหนาที่สหกรณ
(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
(1) ต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ ำ กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการสำเร็ จ
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จากสถานศึ กษา สาขาวิท ยาการจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ , สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ , สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร , สาขาสารสนเทศทางธุรกิจ , สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร หรือ คณะอื่น ๆ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอรไมนอยกวา 15 หนวยกิต
(2) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดได
(3) สามารถปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ
(4) รักการบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และมีทักษะในการแกปญหา
(5) ถามีประสบการณ ดังตอไปนี้ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
5.1 สามารถเขียนโปรแกรมโดยใชภาษา Visual Basic , Vb.net , C#
5.2 ผานงานจากสถาบันการเงิน หรือองคกรที่มีชื่อเสียง
5.3 ผานงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนวยงานตาง ๆ
5.4 สามารถขับรถยนตทั้งระบบเกียรอัตโนมัติ และระบบเกียรธรรมดาได
3. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
3.1 สถานที่รับ สมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอทราบรายละเอียดไดทาง www.sphcoop.com
และรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่สหกรณออมทรัพ ยอนามัยสุรินทร จำกัด เลขที่ 130/1 ถ.โพธิ์ราง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร
3.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาดังนี้ ภาคเชา
เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น. เวนวันหยุดรายการ
3.3 ค า ธรรมเนี ย มใน การสมั ค ร ผู ส มั ค รต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร 200 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ
3.4 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดำ และไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันมาแลวไมเกิน 6
เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตำแหนงที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
จำนวนอยางละ 1 ฉบับ
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รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกำหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถามี)
จำนวนอยางละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามซึ่งไดแก
- โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะทีป่ รากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” และ
ลงชื่อกำกับไวดวย (ใหนำหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
(6) ประวัติหรือหนังสือรับรองการทำงาน (ถามี)
(7) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต (ถามี)
(8) สำเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร หรือไดยกเวนการรับราชการทหาร
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คดั เลือก
สหกรณอ อมทรัพ ย อนามั ย สุ ริน ทร จำกัด จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิท ธิ เข ารั บ การสอบ
คั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 5 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ ท ำการสหกรณ อ อมทรั พ ย อ นามั ย สุ ริ น ทร จำกั ด และ
www.sphcoop.com โดยกำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
ความรูที่ใชในการสอบคัดเลือก
1. ความรูความสามารถทั่วไป ความรูเกี่ยวกับสหกรณ ความรูดานบัญชีเบื้องตน และความรู
ดานคอมพิวเตอร
2. ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (คำสั่ง SQL , Microsoft Excel , เขียนรายงานโดยใช
โปรแกรม Crystal Reports หรือ Microsoft Access)
วิธีการสอบคัดเลือก
ก. สอบขอเขียน
20 คะแนน
ข. สอบปฏิบัติ
60 คะแนน
ค. สอบสัมภาษณ
20 คะแนน
ผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณตองไดรับคะแนนภาค ก. และ ข. ไมต่ำกวารอยละ 60
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1.
2.
ทรัพยอนามัยสุรนิ ทร
3.
4.
5.
6.
7.

กำหนดเวลาดำเนินการ
รับสมัครวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ
ประกาศรายชื่อผูมี สิทธิสอบขอเขียน วัน ที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ที่ท ำการสหกรณ ออม
จำกัด และ www.sphcoop.com ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป
สอบขอเขียนและสอบปฏิบตั ิ
15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ 17 สิงหาคม 2563
สอบสัมภาษณ
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก
24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป
รายงานตัว/เริ่มทำงาน
1 กันยายน 2563

5. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 และผูมีคะแนนสูงสุดเปนผู
ผานการสอบคัดเลือก ถาคะแนนรวมเทากันจะใชคะแนนสอบปฏิบัติเปนเกณฑตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเปนขอยุติ
6. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จำกัด จะขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผูที่ได
คะแนนสูงลงมาตามลำดับ และจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผผู านการคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวา สามารถชวยเหลือใหทา นไดรับ การคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทำนอง
เดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพ ยอนามัยสุรินทร จำกัด ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายศุภรัฐ พูนกล้ า)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

