
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน

.....................................................................................

                   ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

ปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

ชุดที่ 53 ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 8 กุมภาพันธ 

สหกรณ ออมทรัพยครูสตูล จํากัด ดังตอไปนี้

 1. ตําแหนงที่สมัคร 

          ลูกจางชั่วคราวการจัดการทั่วไปประจําที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล 

โรงเรียนอนุบาลละงู หมูท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละ
 

 2. คุณสมบัติทั่วไป        

  2.1 มีสัญชาติไทย 

  2.2 เปนเพศชาย อายุไมต่ํากวา 

เกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร

  2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ

  2.4 เปนผูเลื่อมใสศรัทธาในหลักการสหกรณดวยความบริสุทธิ์ใจ

  2.5 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคอื่นที่นารังเกียจ 

หรือติดยาเสพติด 

                    2.6 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

  2.7 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเปน

  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตอง

หรือของสถาบันอื่น 

                   2.9 ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

ทีไ่ดกระทําโดยความประมาท 

                    2.10 ตองไมเปนขาราชการการเมือง

 
 
 

 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

..................................................................................... 

 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อแตงตั้งในตําแหนง

ปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ณ สํานักงานสาขาอําเภอละงู อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

กุมภาพันธ 2562 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวของ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด ดังตอไปนี ้

ลูกจางชั่วคราวการจัดการทั่วไปประจําที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 9,310 บาท จํานวน 

เปนเพศชาย อายุไมต่ํากวา 25 ป แตไมเกิน 40 ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร และ

ทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแลว 

เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 

เปนผูเลื่อมใสศรัทธาในหลักการสหกรณดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

เทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคอื่นที่นารังเกียจ 

ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และไมเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองใหออกจากสหกรณหรือออกจากราชการหรือออกจากองคกรของรัฐบา

ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

ตองไมเปนขาราชการการเมือง 

แตงตั้งในตําแหนงลูกจางชั่วคราว 

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวของ

จํากัด สาขาอําเภอละงู ตั้งอยูที่

บาท จํานวน 1 อัตรา 

ปบริบูรณนับถึงวันปดรับสมัคร และตองผานการ

ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน 

เทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคอื่นที่นารังเกียจ 

บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือออกจากองคกรของรัฐบาล 

ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่น



 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

 3.1 ตองเปนผูไดรับวุฒิทางการศึกษาไมตํากวาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่6 หรือเทียบเทา มีภูมิลําเนาอยูใน

จังหวัดสตูล และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาการทํางานปกติได  

 3.2 สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

 3.3 สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนในระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 

office ( Word , Excel ) ไดเปนอยางดี 
 

 4. หนาที่รับผิดชอบ/ขอบขายงานที่ตองปฏิบัติ 

                  4.1 เปด – ปด หองสํานักงานสหกรณฯ สาขาอําเภอละงู 

                  4.2 ทําความสะอาดบริเวณสํานักงานทั้งภายในและภายนอก 

 4.3 งานบริการสมาชิกมาติดตอสหกรณฯ สาขาอําเภอละงู 

 4.4 งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

 5. วิธีการรับสมัคร / วันรับสมัคร 

 5.1 สงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด       

สํานักงานใหญ ชั้น2 

 5.2 รับสมัครระหวาง วันที ่25 กุมภาพันธ 2562–วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 น – 15.30 น. 
 

 6. คาธรรมเนียมและหลักฐานการสมัคร   

                 6.1 คาธรรมเนียมสมัคร คนละ 200.- บาท(สองรอยบาทถวน)  

      6.2 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงและฉบับสําเนา (ฉบับจริงจะคืนเมื่อตรวจสอบแลว) 

                 6.3 เอกสารรับรองประสบการณผานการปฏิบัติงาน(ถาม)ี 

                 6.4 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, หลักฐานการผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการ

ยกเวนการเกณฑทหาร ฉบับจริงและฉบับสําเนา (ฉบับจริงจะคืนเมื่อตรวจสอบแลว) 

                 6.5 ใบรับรองแพทย แผนปจจุบันชั้นหนึ่ง แสดงวาไมเปนโรคตามระเบียบสหกรณ และรับรองวาเปนผูมี

อนามัยสมบูรณซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 

                 6.6 ภาพถายหนาตรง ไมสวมแวนตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

                 6.7 ใบสมัครสอบคัดเลือก 

                 6.8 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เชน เอกสารเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส 

                6.9 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

จริงและใหผูสมัครรับรองสําเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อกํากับ (หากเอกสาร

ที่ย่ืนสมัครไมครบถวนตามรายละเอียดขางตนสหกรณฯจะไมรับพิจารณา) 
 

           7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 

 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ทาง Wed Site ที ่http://www.stt-coop.com 
 
 
 



  
  8. วิธีการสอบคัดเลือก 

               สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
 

           9. วิธีการสอบคัดเลือก 

วันเดือนป เวลา สถานท่ีสอบ วิชาที่สอบ 

วันที่ 12 มีนาคม  2562 9.00 น.-11.00 น. หองประชุมชั้น 3 สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด 

สอบขอเขียน 

-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

สหกรณ 

-ความรูทั่วไปทางธุรกิจ 

 13.30 น.-16.30น. 

 

หองประชุมชั้น 3 สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด 

-สอบสัมภาษณ 

 

วันที่ 14 มีนาคม  2562 - ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ

คัดเลือกทาง Wed Site ที่ 

http://www.stt-coop.com 

- 

 10. เกณฑการตัดสิน 

                สหกรณจะตัดสินผูไดคะแนนสูงสุดจากการสอบคัดเลือก ลําดับที่ 1 เปนผูไดรับการจัดจางเปนลูกจาง

ชั่วคราวของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

  11. การแตงตั้ง  

                แตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตองมีหลักประกันการทํางานตามที่สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด กําหนด 

  - สหกรณทรงสิทธิไมพิจารณาจางผูไดคะแนนสูงสุดก็ได หากปรากฏวาผูไดรับการคัดเลือกมีความ

ประพฤติ หรือประวัติไมเหมาะสมกับตําแหนง 

  - กรณีมีผูสมัครไมเพียงพอที่จะใหสหกรณคัดเลือก สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครหรือ

เปดรับสมัครใหม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการรับสมัคร หรือการคัดเลือก ไดตามท่ีเห็นสมควร 

  - สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบคัดเลือกหรือ ไมจัดจางบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไมจําเปนตอง

แจงเหตุผล ใหผูสมัครทราบ และผูสมัครจะอางสิทธ์ิใด ๆ โตแยงมิได 

 

                 ประกาศ ณ วันที่  21 กุมภาพันธ  2562 

 
 

 
                                                            (ลงชื่อ) 

                                                                        (นายสะอาด  อุสมา) 

                                                ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด    


