
 

 

ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 

-------------------------------------- 

 ด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จะดำเนินการ                 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

 

 อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เห็นชอบให้สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ตำแหน่งที่จะจ้าง 
  ๑.๑  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน     ๑    อัตรา 
  ๑.๒  อัตราค่าจ้าง       เดือนละ   ๙,๐๐๐  บาท 
  ๑.๓  ค่าครองชีพ         เดือนละ   ๑,๕๐๐  บาท 
 ข้อ  ๒  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครถ้าเป็น             
เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
  ๒.๓  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็น
โรคต้องห้ามที่ทางราชการกำหนด 
   (๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   (๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
         อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๒.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากสถาบันการเงินอ่ืน หรือถูกลงโทษไล่ออก ปลด
ออกจากราชการ 

ข้อ ๒.๙ คุณสมบัติทั่วไป... 
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  ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  
 ข้อ  ๓  คุณสมบัติ 
  ๓.๑  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี/การเงิน/         การ
ธนาคาร/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ 
  ๓.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 ข้อ  ๔  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ๔.๑  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 
  ๔.๒  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙- ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๓  ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยไม่จ่ายคืนทุกกรณี 
 ข้อ  ๕  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
  ๕.๑  วุฒิการศึกษาฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 
๑ รูป 
  ๕.๓  บัตรประชาชนฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๕.๔  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๕  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง             
วันรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ข้อ  ๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕                   
ณ  ศู น ย์ ป ระสาน งาน สมาคมฌ าปน กิ จส งเคราะห์ สห กรณ์ ออมท รัพ ย์ ค รู ชั ยภู มิ  จ ำกั ด  ,เว็ บ ไซต์  
http//www.chaiyaphumsc.com และ  Facebook : ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  
 ข้อ  ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร 
 ข้อ  ๘  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 
 ข้อ  ๙  หลักสูตร  
  ภาค ก. (ความรู้ความสามารถท่ัวไป) ๕๐ คะแนน 
   -  งานสารบรรณ 
   -  พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   -  ระเบียบสมาคม 
   -  ความรู้ทั่วไป (เหตุการณ์ปัจจุบัน) 
  ภาค ข. (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน 
  
 

/ข้อ ๑๐ เกณฑ์... 



-๓- 
 

ข้อ  ๑๐ เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และ ข ไม่น้อยกว่าภาคละร้อยละ ๕๐ รวมกัน ๒ 
ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย 
  กรณีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้คะแนนสอบเท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนได้ลำดับที่ดีกว่า  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ ไม่ได้ ศูนย์ฯ จะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก  
 ข้อ  ๑๑  ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    ณ ศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  เว็บไซด์ http//www.chaiyaphumsc.com และ 
Facebook : ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  
โดยประกาศจากคะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ 
 ข้อ  ๑๒  การเริ่มเข้าทำงาน 
  ๑ ๒ .๑   ผู้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก ที่ ได้ รั บ แ จ้ ง ม า ร า ย ง า น ตั ว เป็ น ลู ก จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว ใน                                 
วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เพ่ือปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ  ๑๓  หลักประกันการทำงาน ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องนำเงินสด จำนวน  ๒ 
เท่าของค่าจ้าง หรือข้าราชการ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ มาเป็นหลักประกันในการทำงาน 
 ข้อ ๑๔ กรณีมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวว่างลง ศูนย์ฯ อาจเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่                        
ที่ศูนย์ประสานงานสาขาใดก็ได้    
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
  
 
 
      (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

              ประธานกรรมการศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 

 
 
 

      


