
 

(ส ำเนำ) 

สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั 

ประกำศที่  18  / 2559 

เร่ือง  ขยำยเวลำกำรรับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์ จ ำกัด  

 ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากดั ประกาศที่ 14/2559 ลงวนัที่ 29 มีนาคม 2559 รับสมคัร

บุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ ซ่ึงรับสมคัรระหวา่งวนัที่ 30 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559 นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการสอบคดัเลือกเจา้หนา้ที่ ครั้ งที่ 2 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 พิจารณาแลว้เห็นวา่

จ านวนผูส้มคัรมีจ  านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการด าเนินการสอบคดัเลือก  และอาศยัอ  านาจตามประกาศที่ 14/2559  

ขอ้ 10 การบรรจุและแต่งตั้ง (2)  กรณีมีผูส้มคัรไมเ่พียงพอที่จะให้สหกรณ์คดัเลอืก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะขยายเวลา

การรับสมคัรหรือเปิดรับสมคัรใหม ่หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรหรือการคดัเลือกไดต้ามที่เห็นสมควร  

จึงมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการรับสมคัร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ต ำแหน่งที่รับสมคัร 

   ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จ ำนวน  1  อตัรำ 

  รำยละเอยีดลักษณะงำน คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและสมรรถภำพที่ต้องกำร สถำนที่ปฏิบัติงำน 

อตัรำค่ำจ้ำง กำรจ้ำง และสวสัดกิำร ตำมเอกสำรผนวก 1 ที่แนบท้ำยประกำศนี้ 

2. ก ำหนดกำรคัดเลือก 

 2.1  วนัที่  26 เม.ย. 59 – 19  พ.ค. 2559  รับสมคัร 

 2.2  วนัที่ 23  พ.ค.  2559    ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคดัเลอืก 

       พร้อมวนั – เวลา และสถานที่สอบ 

   (ประกาศผ่านเวบ็ไซต ์ www.cukhohong.com  เวลา  13.00 น. เป็นตน้ไป) 

 2.3  วนัที่  25  พ.ค. 2559    สอบคดัเลือกขอ้เขยีน 

ล ำดบั รำยวชิำ เวลำ 

1. ขอ้สอบวชิาความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสหกรณ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. 

2. ขอ้สอบวชิาความรู้เฉพาะต าแหน่งนิติกร เวลา 10.30 – 12.00 น. 

3. ขอ้สอบวชิาสินเช่ือ และการติดตามเร่งรัดหน้ี เวลา 13.00 – 14.30 น. 

 2.4  วนัที่  30  พ.ค.  2559    ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  

         (ประกาศผ่านเวบ็ไซต ์ www.cukhohong.com  เวลา  13.00 น. เป็นตน้ไป) 

 

 



 

 

2.5  วนัที่  1  มิ.ย.  2559    สอบสัมภาษณ์  

 2.6  วนัที่  2  มิ.ย. 2559    ประกาศผลการคดัเลอืก  

 2.7  วนัที่  3  มิ.ย.  2559    รายงานตวั 

 

 3. คุณสมบัติทั่วไป 

  3.1  มีสญัชาติไทย 

  3.2  เป็นผูเ้ลื่อมใสศรัทธาในหลกัการของสหกรณ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

  3.3  มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแขง็แรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ  ไมเ่ป็นโรคติดต่ออนัตราย

และโรคอนัสังคมรังเกยีจ  ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังโรคยาเสพติดให้โทษและตอ้งมสีติสัมปชญัญะปกติไม่ฟ่ันเฟือน 

  3.4  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี มีความประพฤติด ี มีท่วงทีกริิยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ และ

คุณภาพในเชิงสร้างสรรคแ์ละทศันคติที่ด ี

  3.5  ไมเ่คยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลทีห่ลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีที่คุมขงัและไม่มีประวตัิเส่ือมเสีย 

  3.6  ตอ้งไม่เป็นหรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหน้ีสินลน้พน้ตวั 

  3.7  ผูช้ายจะตอ้งเป็นผูซ่ึ้งเคยไดร้ับราชการทหาร หรือไดร้ับการยกเวน้การเป็นทหารมาแลว้  

  3.8  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ ออกจากราชการ องคก์รหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
 

 4. เงื่อนไขกำรสมคัร 

  ผูส้มคัรจะตอ้งรับผิดชอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูม้ีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

ตามที่ก  าหนด  และตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัรให้ครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริงพร้อม

รายละเอียดของบุคคลอา้งองิซ่ึงเป็นที่น่าเช่ือถือได ้กรณีที่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากดั  ตรวจสอบพบวา่

เอกสารหรือหลกัฐานต่าง ๆ ของผูส้มคัรไม่ครบถว้นหรือไมเ่ป็นไปตามที่ก  าหนด จะถือวา่ผูส้มคัรเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ

ต ั้งแต่กอ่นยื่นใบสมคัร 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. กำรขอรับและย่ืนใบสมคัร 

 ให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรติดต่อขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดต้ ั้งแต่วนัที่ 26  เมษายน  2559 ถึง

วนัที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทุกวนัท าการ (เวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 15.30น.  

ณ  ส านกังานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากดั (ส านกังานใหญ่คอหงส์) เลขที่  25  ถนนทววีรรณ์  ต  าบลคอหงส์  

อ  าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  (ซอยเซเวน่ตรงขา้มกรีนเวย)์ 

6. ค่ำธรรมเนยีมและหลกัฐำนที่ใช้ในกำรสมคัร 

  6.1  ค่าธรรมเนียมสมคัร  คนละ  100  บาท 

  6.2  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและแวน่ตาสีด า  ขนาด 1  น้ิว  จ  านวน  2  รูป 

  6.3  ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศึกษาตามคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง ไดแ้ก ่ปริญญาบตัร และหรือ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

  6.4 ส าเนาหลกัฐานใบอนุญาตทนายความ(ต าแหน่งนิติกร)  

  6.5  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน  อย่างละ  1  ฉบบั 

  6.6  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงออกให้ไม่เกนิ  1  เดือน 

  6.7  หนงัสือรับรองประสบการณ์ผ่านการปฏิบตัิงาน (ถา้มี) 

  6.8  ผูช้ายตอ้งมีหลกัฐานการผ่านเกณฑท์หาร 

  6.9  เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  เอกสารการเปลี่ยนช่ือ – สกุล 

  6.10  ผูส้มคัรตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่มีคุณสมบตัิตรงตามประกาศรับ

สมคัรจริงและให้ผูส้มคัรรับรองส าเนาหลกัฐานทุกฉบบั โดยเขียนรับรองวา่ “ส าเนาถูกตอ้ง” พร้อมลงลายมือช่ือ

ก  ากบั (หากเอกสารที่ยื่นสมคัรไม่ครบถว้นตามรายละเอียดขา้งตน้สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา) 

 7. วธีิกำรคดัเลือก 

  7.1  สอบขอ้เขียน ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสหกรณ์ ,  ความรู้เฉพาะต าแหน่งดา้นนิติกร, 

ดา้นสินเช่ือ,ดา้นการเร่งรัดหน้ีสิน (คดิน ำ้หนกั  80%) 

  7.2  สอบสัมภาษณ์ (คดิน ำ้หนกั 20%) พิจารณาประวตัิส่วนตวั  ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์

ท างาน ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและเชาวนปั์ญญา รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ  ทศันคติ  ความ

เหมาะสม  และความพร้อมในการปฏิบตัิงาน  

  หมำยเหตุ  ผู้ที่มสิีทธ์ิสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนข้อเขียนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70  

 

 



 

 

8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  ผูผ้่านการคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 70  สหกรณ์

จะตดัสินผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดจากการคดัเลือกเป็นผูไ้ดร้ับการจดัจา้งเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

9. กำรประกำศผล 

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากดั  จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคดัเลือกโดยปิดประกาศไว ้ณ ส านกังาน

ของสหกรณ์ทุกสาขา และประกาศผ่านเวบ็ไซต ์ www.cukhohong.com 

 10.  กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

  10.1 การบรรจุแต่งตั้ง ส าหรับผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาก  าหนดวนัเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไป ทั้งน้ีผูท้ี่ไดร้ับการคดัเลอืกจะตอ้งมีหลกัประกนัตามที่

สหกรณ์ฯก  าหนดและจะตอ้งมีการทดลองงาน 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน จะตอ้งไดค้ะแนนประเมินไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 

จึงจะไดร้ับการบรรจุเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

10.2 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาจา้งผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดกไ็ดห้ากปรากฏวา่ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกม ี

ความประพฤติหรือประวตัิไม่เหมาะสม 

10.3 กรณีมีผูส้มคัรไมเ่พียงพอที่จะให้สหกรณ์คดัเลอืก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะขยายเวลาการรับ 

สมคัรหรือเปิดรับสมคัรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรหรือการคดัเลือกไดต้ามที่เห็นสมควร 

10.4 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการคดัเลือกหรือไม่จดัจา้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง 

แจง้เหตุผล ให้ผูส้มคัรทราบและผูส้มคัรจะอา้งสิทธ์ิใด  ๆโตแ้ยง้มิได ้

  10.5  ผูผ้่านการคดัเลือกอนัดบั 2 และ 3  สหกรณ์ขึ้นบญัชีรายช่ือไวไ้ม่เกนิ 1 ปี 

     

 ประกาศ  ณ  วนัที่  25  เมษายน  2559 

 

                 (ลงช่ือ)  ครั่น   ทวรีัตน ์

(นำยครั่น   ทวรีัตน์) 

ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั 

 

 

 

http://www.cukhohong.com/


 

 

ผนวก  1 

แนบท้ำยประกำศสหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกัด 

เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั  

ลงวนัที่  25  เมษำยน 2559 

******************************* 

ต ำแหน่ง เจา้หนา้ที่สหกรณ์ จ านวน  1 อตัรา 

ลกัษณะงำน ปฏิบตัิงานทางดา้นกฎหมาย ดา้นสินเช่ือ  หรืออื่น ๆ  

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

  1. เพศชาย / หญงิ  อายุ  28  ปีขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 40 ปี 

  2. มีคุณวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

  3. มีใบอนุญาตทนายความ 

  4. มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา  ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายธุรกจิ ท ั้งทางแพง่และอาญา  

กฎหมายหลกัทรัพย ์,  พ.ร.บ.สหกรณ์ , รวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ  

  5. มีประสบการณ์ในการท างานที่เกีย่วขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  6. มีประสบการณ์ดา้นการเร่งรัดหน้ีสิน  การติดตามทวงถามหน้ีสินมีทกัษะในการพูดโนม้นา้วไดด้ี

  7. มีจิตใจรักงานบริการ  มีมนุษยส์มัพนัธ์ที่ดี  มีความซ่ือสัตย ์อดทนต่อแรงกดดนัไดด้ี  

  8. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ MS Office ไดด้ี 

  9. มียานพาหนะเป็นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค ์หรือรถยนตส่์วนบุคคล  

อตัรำเงนิเดือน ตามโครงสร้างของสหกรณ์ 

สวสัดกิำร ประกนัสังคม  ชุดยูนิฟอร์ม และอื่นๆ ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 


