
 

(ส ำเนำ) 

สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั 

ประกำศที่  14  / 2559 

เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์ จ ำกัด  

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั  มีควำมประสงคเ์ปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์  

จ  ำนวน  1  อตัรำ  บรรจุแต่งตั้งประจ ำที่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั  โดยวธีิกำรคดัเลอืก 

 อำศยัอ  ำนำจตำมควำมในขอ้ 14  แห่งระเบยีบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ  ำกดั วำ่ดว้ยเจำ้หนำ้ที่และ

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน พ.ศ. 2556 ประกอบกบัมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

คอหงส์ จ  ำกดั ชุดที่ 8 ครั้ งที่ 2 เมื่อวนัที่ 28 มีนำคม  2559  มีมติให้ประกำศรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นเจำ้หนำ้ที่

สหกรณ์  ดงัน้ี 

 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  30 ม.ีค. 59 – 18  เม.ย. 2559  รับสมคัร 

 2.2  วนัที่ 19  เม.ย.  2559    ประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคดัเลอืก 

       พร้อมวนั – เวลำ และสถำนที่สอบ 

 2.3  วนัที่  25  เม.ย. 2559    ด ำเนินกำรสอบคดัเลือกขอ้เขยีน 

 2.4  วนัที่  28  เม.ย.  2559    ประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  

2.5  วนัที่  29  เม.ย.  2559    สอบสัมภำษณ์  

 2.6  วนัที่  30  เม.ย. 2559    ประกำศผลกำรคดัเลอืก  

 2.7  วนัที่  3  พ.ค.  2559    รำยงำนตวัและเร่ิมปฏิบติังำน  

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. คุณสมบัติทั่วไป 

  3.1  มีสญัชำติไทย 

  3.2  เป็นผูเ้ลื่อมใสศรัทธำในหลกักำรของสหกรณ์ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ 

  3.3  มีร่ำงกำยสมบูรณ์และสุขภำพแขง็แรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภำพ  ไมเ่ป็นโรคติดต่ออนัตรำย

และโรคอนัสังคมรังเกยีจ  ไม่เป็นโรคพิษสุรำเร้ือรังโรคยำเสพติดให้โทษและตอ้งมสีติสัมปชญัญะปกติไม่ฟ่ันเฟือน 

  3.4  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี มีควำมประพฤติด ี มีท่วงทีกริิยำวำจำสุภำพ มีใจบริกำร และ

คุณภำพในเชิงสร้ำงสรรคแ์ละทศันคติที่ด ี

  3.5  ไมเ่คยถูกจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ  ำคุก เวน้แต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำท ไม่เป็นบุคคลทีห่ลบหนีคดีอำญำ หรือหลบหนีที่คุมขงัและไม่มีประวตัิเส่ือมเสีย 

  3.6  ตอ้งไม่เป็นหรือถูกศำลสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลำยหรือหน้ีสินลน้พน้ตวั 

  3.7  ผูช้ำยจะตอ้งเป็นผูซ่ึ้งเคยไดร้ับรำชกำรทหำร หรือไดร้ับกำรยกเวน้กำรเป็นทหำรมำแลว้  

  3.8  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจำกสหกรณ์ ออกจำกรำชกำร องคก์รหรือหน่วยงำนของรัฐ

หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหนำ้ที่ 
 

 4. เงื่อนไขกำรสมคัร 

  ผูส้มคัรจะตอ้งรับผิดชอบและรับรองตนเองวำ่เป็นผูม้ีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพำะต ำแหน่ง

ตำมที่ก  ำหนด  และตอ้งกรอกขอ้มูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมคัรให้ครบถว้นถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงพร้อม

รำยละเอียดของบุคคลอำ้งองิซ่ึงเป็นที่น่ำเช่ือถือได ้กรณีที่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั  ตรวจสอบพบวำ่

เอกสำรหรือหลกัฐำนต่ำง ๆ ของผูส้มคัรไม่ครบถว้นหรือไมเ่ป็นไปตำมที่ก  ำหนด จะถือวำ่ผูส้มคัรเป็นผูข้ำดคุณสมบตัิ

ต ั้งแต่กอ่นยื่นใบสมคัร 
  

5. กำรขอรับและย่ืนใบสมคัร 

 ให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรติดต่อขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดต้ ั้งแต่วนัที่ 30  มีนำคม  2559 ถึง

วนัที่ 18 เมษำยน  2559  ทุกวนัท ำกำร (เวน้วนัหยุดรำชกำรและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์)  ระหวำ่งเวลำ 09.00 น. – 15.30 น.  

ณ  ส ำนกังำนสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่คอหงส์) เลขที่  25  ถนนทววีรรณ์  ต  ำบลคอหงส์  

อ  ำเภอหำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ  (ซอยเซเวน่ตรงขำ้มกรีนเวย)์ 

 

 

 

 



 

 

 

6. ค่ำธรรมเนยีมและหลกัฐำนที่ใช้ในกำรสมคัร 

  6.1  ค่ำธรรมเนียมสมคัร  คนละ  100  บำท 

  6.2  รูปถ่ำยหนำ้ตรงไม่สวมหมวกและแวน่ตำสีด ำ  ขนำด 1  น้ิว  จ  ำนวน  2  รูป 

  6.3  ส ำเนำหลกัฐำนแสดงวฒุิกำรศึกษำตำมคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง ไดแ้ก ่ปริญญำบตัร และหรือ

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) 

  6.4 ส ำเนำหลกัฐำนใบอนุญำตทนำยควำม(ต ำแหน่งนิติกร)  

  6.5  ส ำเนำทะเบียนบำ้นและส ำเนำบตัรประชำชน  อย่ำงละ  1  ฉบบั 

  6.6  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงออกให้ไม่เกนิ  1  เดือน 

  6.7  หนงัสือรับรองประสบกำรณ์ผ่ำนกำรปฏิบตัิงำน (ถำ้มี) 

  6.8  ผูช้ำยตอ้งมีหลกัฐำนกำรผ่ำนเกณฑท์หำร 

  6.9  เอกสำรอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  เอกสำรกำรเปลี่ยนช่ือ – สกุล 

  6.10  ผูส้มคัรตอ้งรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองวำ่มีคุณสมบตัิตรงตำมประกำศรับ

สมคัรจริงและให้ผูส้มคัรรับรองส ำเนำหลกัฐำนทุกฉบบั โดยเขียนรับรองวำ่ “ส ำเนำถูกตอ้ง” พร้อมลงลำยมือช่ือ

ก  ำกบั (หำกเอกสำรที่ยื่นสมคัรไม่ครบถว้นตำมรำยละเอียดขำ้งต้นสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจำรณำ) 

 7. วธีิกำรคดัเลือก 

  7.1  สอบขอ้เขียน ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสหกรณ์ ,  ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่งดำ้นนิติกร, 

ดำ้นสินเช่ือ,ดำ้นกำรเร่งรัดหน้ีสิน (คดิน ำ้หนกั  80%) 

  7.2  สอบสัมภำษณ์ (คดิน ำ้หนกั 20%) พิจำรณำประวตัิส่วนตวั  ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์

ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำและเชำวนปั์ญญำ รวมทั้งพิจำรณำจำกบุคลิกภำพ  ทศันคติ  ควำม

เหมำะสม  และควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิงำน  

  หมำยเหตุ  ผู้ที่มสิีทธ์ิสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนข้อเขียนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70  

8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  ผูผ้่ำนกำรคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนสอบขอ้เขียนและสอบสัมภำษณ์รวมไม่ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 70  สหกรณ์

จะตดัสินผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดจำกกำรคดัเลือกเป็นผูไ้ดร้ับกำรจดัจำ้งเป็นเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์ 

 9. กำรประกำศผล 

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั  จะประกำศรำยช่ือผูผ้่ำนกำรคดัเลือกโดยปิดประกำศไว ้ณ ส ำนกังำน

ของสหกรณ์ทุกสำขำ และประกำศผ่ำนเวบ็ไซต ์ www.cukhohong.com 

 

http://www.cukhohong.com/


 

 

 

 

 10.  กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

  บรรจุและแต่งตั้งส ำหรับผูท้ี่ผ่ำนกำรคดัเลือก โดยตอ้งมหีลกัประกนักำรท ำงำนตำมที่สหกรณ์เครดติ

ยูเน่ียนคอหงส์  จ  ำกดั  ก  ำหนด  ทั้งน้ี  ผูท้ี่คดัเลือกไดจ้ะตอ้งเขำ้ทดลองงำน และจะตอ้งผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดลอง

งำน 2 ครั้ ง  ๆละ 3 เดือน  ตอ้งไดค้ะแนนประเมินไม่ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 80 จึงจะไดร้ับกำรบรรจุเป็นเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์ 

- สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำจำ้งผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดกไ็ดห้ำกปรำกฏวำ่ผูไ้ดร้ับกำรคดัเลือกมี

ควำมประพฤติหรือประวตัิไม่เหมำะสม 

- กรณีมีผูส้มคัรไม่เพียงพอที่จะให้สหกรณ์คดัเลือก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะขยำยเวลำกำรรับ

สมคัรหรือเปิดรับสมคัรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑก์ำรรับสมคัรหรือกำรคดัเลือกได้

ตำมที่เห็นสมควร 

- สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกกำรคดัเลือกหรือไม่จดัจำ้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไม่จ  ำเป็นตอ้ง

แจง้เหตุผล ให้ผูส้มคัรทรำบและผูส้มคัรจะอำ้งสิทธ์ิใด  ๆโตแ้ยง้มิได ้

   
   

 ประกำศ  ณ  วนัที่  29  มีนำคม  2559 

 

 

 

ครั่น   ทวรีัตน ์

(นำยครั่น   ทวรีัตน์) 

ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผนวก  1 

แนบท้ำยประกำศสหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกัด 

เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคอหงส์  จ ำกดั  

ลงวนัที่ 29 มนีำคม 2559 

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

ต ำแหน่ง นิติกร จ ำนวน  1 อตัรำ 

ลกัษณะงำน ปฏิบตัิงำนทำงดำ้นกฎหมำย ดำ้นสินเช่ือ  หรืออื่น ๆ  

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

  1. เพศชำย / หญงิ  อำยุ  28  ปีขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 40 ปี 

  2. มีคุณวฒุิกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำนิติศำสตร์ 

  3. มีใบอนุญำตทนำยควำม 

  4. มีประสบกำรณ์ในงำนนิติกรรมสัญญำ  ควำมเช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยธุรกจิ ท ั้งทำงแพง่และอำญำ  

กฎหมำยหลกัทรัพย ์,  พ.ร.บ.สหกรณ์ , รวมถึงกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรเพื่อขออนุญำตต่ำง ๆ  

  5. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกีย่วขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี 

  6. มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรเร่งรัดหน้ีสิน  กำรติดตำมทวงถำมหน้ีสินมีทกัษะในกำรพูดโนม้นำ้วไดด้ี

  7. มีจิตใจรักงำนบริกำร  มีมนุษยส์มัพนัธ์ที่ดี  มีควำมซ่ือสัตย ์อดทนต่อแรงกดดนัไดด้ี  

  8. สำมำรถใชค้อมพิวเตอร์ MS Office ไดด้ี 

  9. มียำนพำหนะเป็นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค ์หรือรถยนตส่์วนบุคคล  

อตัรำเงนิเดือน ตำมโครงสร้ำงของสหกรณ์ 

สวสัดกิำร ประกนัสังคม  ชุดยูนิฟอร์ม และอื่นๆ ตำมระเบียบและหลกัเกณฑข์องสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 


