(สำเนำ)
สหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จำกัด
ประกำศที่ 18 / 2559
เรื่อง ขยำยเวลำกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จำกัด
ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด ประกาศที่ 14/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 รับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559 นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่า
จานวนผูส้ มัครมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการสอบคัดเลือก และอาศัยอานาจตามประกาศที่ 14/2559
ข้อ 10 การบรรจุและแต่งตัง้ (2) กรณีมีผสู้ มัครไม่เพียงพอที่จะให้สหกรณ์คดั เลือก สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายเวลา
การรับสมัครหรื อเปิ ดรับสมัครใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครหรื อการคัดเลือกได้ตามที่เห็ นสมควร
จึงมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

จำนวน 1 อัตรำ

รำยละเอียดลักษณะงำน คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและสมรรถภำพที่ต้องกำร สถำนที่ปฏิบัติงำน
อัตรำค่ำจ้ำง กำรจ้ำง และสวัสดิกำร ตำมเอกสำรผนวก 1 ที่แนบท้ ำยประกำศนี้
2. กำหนดกำรคัดเลือก
2.1 วันที่ 26 เม.ย. 59 – 19 พ.ค. 2559

รับสมัคร

2.2 วันที่ 23 พ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือก
พร้อมวัน – เวลา และสถานที่สอบ

(ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.cukhohong.com เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป)
2.3 วันที่ 25 พ.ค. 2559
ลำดับ

สอบคัดเลือกข้อเขียน
รำยวิชำ

เวลำ

1.

ข้อสอบวิชาความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับสหกรณ์

เวลา 09.00 – 10.30 น.

2.

ข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งนิติกร

เวลา 10.30 – 12.00 น.

3.

ข้อสอบวิชาสิ นเชื่อ และการติดตามเร่งรัดหนี้

เวลา 13.00 – 14.30 น.

2.4 วันที่ 30 พ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

(ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.cukhohong.com เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป)

2.5 วันที่ 1 มิ.ย. 2559

สอบสัมภาษณ์

2.6 วันที่ 2 มิ.ย. 2559

ประกาศผลการคัดเลือก

2.7 วันที่ 3 มิ.ย. 2559

รายงานตัว

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสญั ชาติไทย
3.2 เป็ นผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ดว้ ยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 มีร่างกายสมบูรณ์และสุ ขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็ นโรคติดต่ออันตราย
และโรคอันสังคมรังเกียจ ไม่เป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรังโรคยาเสพติดให้โทษและต้องมีสติสัมปชัญญะปกติไม่ฟั่นเฟื อน
3.4 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี มีความประพฤติดี มีท่วงทีกริ ิ ยาวาจาสุ ภาพ มีใจบริ การ และ
คุณภาพในเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดี
3.5 ไม่เคยถูกจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท ไม่เป็ นบุคคลทีห่ ลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีที่คุมขังและไม่มีประวัติเสื่ อมเสี ย
3.6 ต้องไม่เป็ นหรือถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ผูช้ ายจะต้องเป็ นผูซ้ ่ึงเคยได้รับราชการทหาร หรื อได้รับการยกเว้นการเป็ นทหารมาแล้ว
3.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ ออกจากราชการ องค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
4. เงื่อนไขกำรสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามที่กาหนด และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ งพร้อม
รายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด ตรวจสอบพบว่า
เอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ของผูส้ มัครไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นไปตามที่กาหนด จะถือว่าผูส้ มัครเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
ตั้งแต่กอ่ นยื่นใบสมัคร

5. กำรขอรับและยื่นใบสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ต้งั แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2559 ถึง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทุกวันทาการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30น.
ณ สานักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด (สานักงานใหญ่คอหงส์) เลขที่ 25 ถนนทวีวรรณ์ ตาบลคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ซอยเซเว่นตรงข้ามกรี นเวย์)
6. ค่ำธรรมเนียมและหลักฐำนที่ใช้ ในกำรสมัคร
6.1 ค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท
6.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสี ดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6.3 สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ปริ ญญาบัตร และหรื อ
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
6.4 สาเนาหลักฐานใบอนุญาตทนายความ(ตาแหน่งนิติกร)
6.5 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6.7 หนังสื อรับรองประสบการณ์ผ่านการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี)
6.8 ผูช้ ายต้องมีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร
6.9 เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
6.10 ผูส้ มัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครจริงและให้ผสู้ มัครรับรองสาเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ
กากับ (หากเอกสารที่ยื่นสมัครไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้นสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา)
7. วิธีกำรคัดเลือก
7.1 สอบข้อเขียน ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับสหกรณ์ , ความรู้เฉพาะตาแหน่งด้านนิติกร,
ด้านสิ นเชื่อ,ด้านการเร่ งรัดหนี้สิน (คิดนำ้ หนัก 80%)
7.2 สอบสัมภาษณ์ (คิดนำ้ หนัก 20%) พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความ
เหมาะสม และความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
หมำยเหตุ ผู้ที่มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์ จะต้ องผ่ ำนข้ อเขียนไม่ต่ำกว่ ำร้ อยละ 70

8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผูผ้ ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 สหกรณ์
จะตัดสิ นผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดจากการคัดเลือกเป็ นผูไ้ ด้รับการจัดจ้างเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9. กำรประกำศผล
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด จะประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกโดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงาน
ของสหกรณ์ทุกสาขา และประกาศผ่านเว็บไซต์ www.cukhohong.com
10. กำรบรรจุและแต่ งตั้ง
10.1 การบรรจุแต่งตั้ง สาหรับผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดวันเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ผทู้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักประกันตามที่
สหกรณ์ฯกาหนดและจะต้องมีการทดลองงาน 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน จะต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
จึงจะได้รับการบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
10.2 สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาจ้างผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดก็ได้หากปรากฏว่าผูไ้ ด้รับการคัดเลือกมี
ความประพฤติหรื อประวัติไม่เหมาะสม
10.3 กรณีมีผสู้ มัครไม่เพียงพอที่จะให้สหกรณ์คดั เลือก สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับ
สมัครหรื อเปิ ดรับสมัครใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครหรื อการคัดเลือกได้ตามที่เห็นสมควร
10.4 สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกหรื อไม่จดั จ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งเหตุผล ให้ผสู้ มัครทราบและผูส้ มัครจะอ้างสิ ทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้
10.5 ผูผ้ ่านการคัดเลือกอันดับ 2 และ 3 สหกรณ์ข้ นึ บัญชีรายชื่อไว้ไม่เกิน 1 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
(ลงชื่อ) ครั่น ทวีรัตน์
(นำยครั่น ทวีรัตน์ )
ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จำกัด

ผนวก 1
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จำกัด
ลงวันที่ 25 เมษำยน 2559
*******************************
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงำน

ปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมาย ด้านสิ นเชื่อ หรื ออื่น ๆ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ข้ นึ ไปแต่ไม่เกิน 40 ปี
2. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท สาขานิติศาสตร์
3. มีใบอนุญาตทนายความ
4. มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ทั้งทางแพ่งและอาญา
กฎหมายหลักทรัพย์ , พ.ร.บ.สหกรณ์ , รวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ
5. มีประสบการณ์ในการทางานที่เกีย่ วข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
6. มีประสบการณ์ดา้ นการเร่ งรัดหนี้สิน การติดตามทวงถามหนี้สินมีทกั ษะในการพูดโน้มน้าวได้ดี
7. มีจิตใจรักงานบริ การ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
9. มียานพาหนะเป็ นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค์ หรื อรถยนต์ส่วนบุคคล
อัตรำเงินเดือน ตามโครงสร้างของสหกรณ์
สวัสดิกำร

ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม และอื่นๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์

