ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง จ้ างเหมาชัวคราวทํางานในสํ านักงานสหกรณ์
********************************
ด้วยสหกรณ์อออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด มีความประสงค์จะจ้างเหมาชัว คราว (รายปี ) ทํางานในสํานักงาน
สหกรณ์ฯ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบตั ิงานฝ่ ายสอบทานความถูกต้อง เป็ นการจ้างเหมา ไม่มีสวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน
รายละเอียด ดังนี1
1. คุณสมบัติทวั ไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง สํ าหรับผู้รับจ้ างและหรื อบุคลากรของผู้รับจ้ าง
1.1 คุณสมบัติทวั ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุยสี ิ บปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ=ใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรื อจิตฟันเฟื อนไม่สมประกอบ ทั1งไม่เป็ นโรคเรื1 อน
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื1 อรัง หรื อโรคอย่างอืนตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี1สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรื อออกจากราชการ หรื อออกจากองค์การ
ของรัฐบาลหรื อสถาบันอืน
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินยั ซึงจะได้รับโทษไล่ออกหรื อให้ออก
ตามระเบียบนี1
1.2 คุณสมบัติเฉพาะงาน สํ าหรับผู้รับจ้ าง และหรื อบุคลากรของผู้รับจ้ าง
(1) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี , สาขาการเงินการธนาคาร,สาขาคอมพิวเตอร์ และ
สาขาการจัดการทัว ไป
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word ,
Microsoft Excel , Microsoft Power Point และ Internet ได้อย่างดี
(3) มีทกั ษะในการสื อสาร การประสาน มีใจรักด้านการบริ การ บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
(4) มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ กระตือรื อร้นทีจะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
(5) มีความขยัน ซือสัตย์ อดทน รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กบั งานในส่ วนทีรับผิดชอบ
ได้เต็มที

2. เอกสารและหลักฐานทีจ ะต้ องนํามายืนในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครจ้างเหมาชัว คราว (รายปี ) ทํางานในสํานักงานสหกรณ์ ขอรับได้ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด หรื อสามารถ Download ได้ที www.ssktco-op.com
2.2 หลักฐานการศึกษา สําเนาใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบรับรองคุณวุฒิทีแสดงว่าเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตามคุณสมบัติเฉพาะทีกาํ หนด จํานวน 1 ชุด
2.3 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่ แว่นตาสี ดาํ ขนาด 1 นิ1ว หรื อ 2 นิ1ว ถ่ายครั1งเดียวกัน และ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รู ป
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
2.6 สําเนาหลักฐานการเปลียนชือ ชือสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
3. การยืนใบสมัคร
3.1 ผูส้ มัครสอบจะต้องยืน ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ทีสาํ นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ระหว่างวันที 10-14 กันยายน
2561 (เวลาทําการ)
3.2 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชือในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีรับสมัคร
4. ค่ าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก - ไม่มีคา่ ธรรมเนียมในการสมัคร
5. ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ7รับการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที 17 กันยายน 2561
6. วัน เวลา สถานที และวิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี1
วัน เวลา
วิชาทีส อบ
คะแนนเต็ม สถานทีส อบ
100
ณ ห้องประชุม
วันเสาร์ที 22 กันยายน 2561 ภาค ก ดังนี1
เปรมปรี ด= ิ
เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
(1) ความรู ้เกียวกับกฎหมาย พรบ.สหกรณ์
สหกรณ์(2) ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ศรี สะเกษ จํากัด
(3) วิธีปฏิบตั ิงานเกียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ดังนี1
50
(1) ความรู ้เฉพาะสาขาการศึกษาของผูส้ มัคร
ตามข้อ 1.2 (1)
50
(2) การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft
Office โดยเฉพาะ Microsoft Word ,
Microsoft Excel , Microsoft Power Point
และ Internet (ปฏิบตั ิ)
50
ภาค ค สอบสัมภาษณ์
คะแนนรวม
250

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที 24 กันยายน 2561
8. การจัดทําสั ญญาจ้ าง
(1) รายงานตัวและทําสัญญาจ้าง วันพุธที 26 กันยายน 2561
(2) เริ มปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ที 1 ตุลาคม 2561
9. การขึนC บัญชีผ้ ูได้ รับการคัดเลือก
ผูส้ อบคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั1งหมด และคะแนนทีได้แต่ละวิชา
จะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์การตัดสิ น และจะได้รับการจ้างตามคะแนน
รวมสู งสุ ดลงมาตามลําดับ และผูท้ ีผา่ นการคัดเลือกตามเกณฑ์ การตัดสิ นผลดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะขึ1นบัญชีไว้ ดังนี1
การขึนC บัญชีผ้ผู ่านการคัดเลือก
(1) เรี ยงลําดับทีจากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดตามลําดับ
(2) กรณี มีผไู ้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาค ก. มากกว่า อยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
(3) กรณี มีผไู ้ ด้คะแนนภาค ก. เท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาค ข. มากกว่า อยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
(4) กรณี มีผไู ้ ด้คะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาค ค. มากกว่า อยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
(5) ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผไู ้ ด้รับเลขทีประจําตัวสอบก่อน อยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
(6) บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันขึ1นบัญชี
(7) หากมีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ข1 ึนบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกครั1งก่อนให้
ยกเลิก
(8) กรณี มีการเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลือกมารายงานตัว เพือทําสัญญาก่อนบัญชีจะมีอายุเกิน 2 ปี หรื อ
ก่อนมีการขึ1นบัญชีใหม่ ก็ให้บญั ชีผผู ้ า่ นการคัดเลือก นั1นมีผลการใช้ได้ตอ่ ไป แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจาก
วันทีบญั ชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกนั1นมีอายุครบ 2 ปี หรื อวันทีข1 ึนบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกใหม่
10. การจ้ างเหมาชัวคราว
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสิ น จะได้รับการจ้างเหมาชัว คราว (รายปี ) ตามลําดับทีในบัญชี
ประกาศผลการคัดเลือก ทั1งนี1 ผูส้ มัคร (บุคลากรของผูส้ มัคร) ต้องลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
และตรวจคุณสมบัติดว้ ยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด กําหนด
11. ระยะเวลาจ้ าง 1 ปี นับแต่วนั ทําสัญญาจ้าง
12. อัตราค่ าจ้ างเหมา
ค่าจ้างปี ละ 144,000 บาท แบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท โดยไม่มีสวัสดิการอืนใด
จากสหกรณ์ฯ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 29 สิ งหาคม 2561
(ลงชือ)
(นายทวีศกั ดิ= สังวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

