
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากดั 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากดั 
----------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั มีมติเห็นชอบให้รับสมคัร
คดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด จึงประกาศรับสมคัร
คดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าท่ีในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ 2563 ทดลองปฏิบติังาน 1 ปี  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ต าแหน่งทีรั่บสมัคร 
  1.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จ านวน 2 อตัรา  ประกอบดว้ย 
   1.1 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ   จ านวน 2 อตัรา  
   คุณสมบติัของผูส้มคัร ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 คุณสมบติัของผูส้มคัร ดงัต่อไปน้ี 

   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3) เ ป็นผู ้ เ ล่ื อมใสในการปกครองตาม รัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุท ธ์ิ ใจ 

    (4) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบทั้งไม่
เป็นโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคพิษ
สุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติด 

   (5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
   (6) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ สหกรณ์อ่ืน 

องคก์รหรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (8) ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดลหุ

โทษ หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 



   (9) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผิดวินัย ซ่ึงจะได้รับโทษไล่ออก
หรือใหอ้อกตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยัการสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

   (10) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

   (11) ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จาก
ต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   1.2 คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
    (1) มีวุฒิการศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีในสาขาการบญัชี หรือ
การเงิน  หรือการธนาคาร หรือการจดัการ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์  
    (2) มีความรู้เก่ียวกบัการใชง้านพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
   1.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั     
    (1) ใหค้  าแนะน าการใหเ้งินกูทุ้กประเภทแก่สมาชิกของสหกรณ์ 
    (2) รับค าขอกูเ้งินจากสมาชิก ตรวจสอบค าขอกู ้คุณสมบติัสมาชิก การใหเ้งินกู ้
    (3) จดัท ารายงานค าขอกูเ้งินเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการเงินกู้
เพื่อพิจารณาตามระเบียบการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
    (4) เขา้ร่วมการประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อให้ขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาอนุมติัเงินกู ้
    (5) ส่งรายงานสรุปสมาชิกผูไ้ดรั้บอนุมติัเงินกูใ้หฝ่้ายการเงินจ่ายเงินและเพื่อบนัทึกใน
โปรแกรมระบบออกเลขท่ีสัญญาเงินกู ้
    (6) จดัเก็บหนงัสือสัญญาเงินกู ้หนงัสือสัญญาค ้าประกนั ขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (7) จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการท านิติกรรม เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัประกนั จดัท าเอกสาร
สัญญาจ านอง ข้อตกลงต่อทา้ยสัญญาจ านอง ติดต่อประสานผูมี้อ านาจท านิติกรรมจ านองรวมทั้งติดต่อ
ประสานสมาชิกผูข้อกูเ้พื่อท านิติกรรม 
    (8) ออกหนงัสือแจง้ติดตามสมาชิกท่ีไม่สามารถหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายได ้ตามจ านวนท่ีเรียก
เก็บเตม็จ านวนทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 

  (9) รายงานผลการปฏิบติัต่อผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกเดือน 
  (10) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หรือรองผูจ้ดัการ หรือ

ผูจ้ดัการเพื่อใหง้านในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
 
 



  1.4  อตัราค่าจา้งต่อเดือน 
  (1) เงินเดือน 9,830 บาท  
  (2) ค่าครองชีพ 5,170 บาท  
  (3) เงินเส่ียงภยั 2,500 บาท 

 2. หลกัสูตรและวธีิการคัดเลือก 
  2.1 ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
   การสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ประวติัส่วนตวั ประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน
ของผูเ้ขา้สอบ เป็นตน้ 
 3. การรับสมัครคัดเลือก 
  3.1 แบบใบสมคัร 
   ผูส้มคัรสามารถขอรับใบสมคัรไดท่ี้ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั เลขท่ี 
50 ถนนศูนยร์าชการ ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
  3.2 ค่าธรรมเนียมสมคัร 
   ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) (ค่าธรรมเนียมน้ี สหกรณ์
ฯ จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ) 
  3.3 วนั เวลา และสถานท่ียืน่ใบสมคัร 
   ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วนัท่ี 6 – 8 มกราคม 2563 ในวนั และเวลา
ราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั  
  3.4 เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามายืน่พร้อมใบสมคัร 
   (1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบบัจริง และฉบบัส าเนาคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 1 
ฉบบั (ฉบบัจริงจะคืนเม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแลว้) 
   (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  1  ฉบบั 
   (3) ส าเนาทะเบียนบา้น  จ  านวน  1  ฉบบั 
   (4) หนงัสือรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่ไม่เป็น
โรคตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าด้วยเจา้หน้าท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  
จ านวน  1  ฉบบั 
   (5) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 
 



   (6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ,ใบส าคัญการสมรส ,
ใบส าคญัทางทหาร , ส าเนาใบรับรองการผา่นงาน เป็นตน้ จ านวน  1  ฉบบั 
 4. วนั เวลา และสถานทีป่ระกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก ในวนัที่ 10 มกราคม 2563 ณ ส านกังานสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั  
 5. วนั เวลา และสถานที่การคัดเลือก 

ก าหนดการคดัเลือกโดยการสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น ในวนัจนัทร์ท่ี 13 มกราคม 2563 ณ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 6. วนั เวลา และสถานทีป่ระกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคดัเลือก ในวนัองัคารท่ี 15 มกราคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จ ากดั  
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 
 
 
 
           

( นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 
 
 
 
 

 


