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ประกาศ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากัด 
เลขท่ี  14/2562 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ 
-------------------------------------------------------------------- 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด มีควำมประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำท่ี

ฝ่ำยสินเช่ือ จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีและข้อบังคับ

เก่ียวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

คอหงส์ จ ำกัด ชุดท่ี 11 ครั้งท่ี 11  เม่ือวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ มีมติให้ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสินเช่ือ ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร   

              เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสินเช่ือ วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ จ ำนวน 1 อัตรำ  

           2. ก าหนดการคัดเลือก 

    วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ ถึง 6 มีนำคม 2562  รับสมัคร  

    วันท่ี 7 มีนำคม 2562     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

       พร้อมวัน – เวลำ และสถำนท่ีสอบ 

    วันท่ี 10 มีนำคม 2562   ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน  

    วันท่ี 11 มีนำคม 2562   ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ 

              วันท่ี 12 มนีำคม 2562    สอบสัมภำษณ์ และประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 

              วันท่ี 18 มีนำคม 2562    รำยงำนตัว เริ่มปฏิบัติงำน 

3. คุณสมบัติท่ัวไป  
 3.1  มีสัญชำติไทย  

3.2  เพศชำย / หญิง  อำยุ  24  ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 35 ปี 
3.3  มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป สำขำนิติศำสตร์  
3.4  มีประสบกำรณ์ในงำนนิติกรรมสัญญำ ควำมเช่ียวชำญด้ำนกฎหมำยธุรกิจ ท้ังทำงแพ่งและอำญำ  

กฎหมำยหลักทรัพย์ ,  พ.ร.บ.สหกรณ์ , รวมถึงกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือขออนุญำตต่ำง ๆ  

3.5  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

3.6  มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเร่งรัดหนี้สิน กำรติดตำมทวงถำมหนี้สินมีทักษะในกำรพูดโน้มน้ำวได้ดี 

3.7  มีจิตใจรักงำนบริกำร  มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  มีควำมซ่ือสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี  
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3.8  สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 

3.9  มียำนพำหนะเป็นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล 

3.10  เป็นผู้เล่ือมใสศรัทธำในหลักกำรของสหกรณ์ด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ 
3.11  มีร่ำงกำยสมบูรณ์และสุขภำพแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภำพ  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย

และโรคอันสังคมรังเกียจ  ไม่เป็นโรคพิษสุรำเร้ือรังโรคยำเสพติดให้โทษและต้องมีสติสัมปชัญญะปกติไม่ฟั่นเฟือน 
3.12  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีควำมประพฤติดี  มีท่วงทีกิริยำวำจำสุภำพ มีใจบริกำร 

และคุณภำพในเชิงสร้ำงสรรค์และทัศนคติท่ีดี 

3.13  ไม่เคยถูกจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดท่ีได้

กระท ำโดยประมำท ไม่เป็นบุคคลท่ีหลบหนีคดีอำญำ หรือหลบหนีท่ีคุมขังและไม่มีประวัติเส่ือมเสีย 

3.14  ต้องไม่เป็นหรือถูกศำลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือหนี้สินล้นพ้นตัว 

3.15  ผู้ชำยจะต้องเป็นผู้ซ่ึงเคยได้รับรำชกำรทหำร หรือได้รับกำรยกเว้นกำรเป็นทหำรมำแล้ว 

3.16  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกสหกรณ์ ออกจำกรำชกำร องค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐ

หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 

 4. เง่ือนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง

ตำมท่ีก ำหนด  และต้องกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตำมควำมเป็นจริงพร้อม

รำยละเอียดของบุคคลอ้ำงอิงซ่ึงเป็นท่ีน่ำเช่ือถือได้ กรณีท่ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  ตรวจสอบพบว่ำ

เอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำด

คุณสมบัติต้ังแต่ก่อนย่ืนใบสมัคร 

5. การขอรับและย่ืนใบสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562  

ถึง 6 มีนำคม 2562  ยกเว้นวันหยุดท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์เครดิต      

ยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่คอหงส์) เลขท่ี 2  ถนนทวีวรรณ์ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด

สงขลำ  (ซอยเซเว่นตรงข้ำมกรีนเวย์) 

6. ค่าธรรมเนียมและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
     6.1  ค่ำธรรมเนียมสมัคร  คนละ  100  บำท 
     6.2  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำสีด ำ  ขนำด 1  นิ้ว  จ ำนวน  1  รูป 
     6.3  ส ำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ได้แก่ วุฒิกำรศึกษำ หรือ

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) 

6.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชน อย่ำงละ  1  ฉบับ 

6.5  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน 
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6.6  หนังสือรับรองประสบกำรณ์ผ่ำนกำรปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) 

6.7  ผู้ชำยต้องมีหลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร 

6.8  เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  เอกสำรกำรเปล่ียนช่ือ – สกุล 

6.9  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับ

สมัครจริงและให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ โดยเขียนรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลงลำยมือช่ือ

ก ำกับ (หำกเอกสำรท่ีย่ืนสมัครไม่ครบถ้วนตำมรำยละเอียดข้ำงต้นสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจำรณำ) 

 7. วิธีการคัดเลือก 
     7.1   สอบข้อเขียน สำขำนิติศำสตร์  ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ์ (กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 

ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์)  และควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย, ด้ำนสินเช่ือ, ด้ำนกำรเร่งรัดหนี้สิน 

              7.2  สอบสัมภำษณ์  พิจำรณำประวัติส่วนตัว  ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำและเชำวน์ปัญญำ รวมท้ังพิจำรณำจำกบุคลิกภำพ  ทัศนคติ  ควำมเหมำะสม  

และควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน  

หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
8.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์รวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 สหกรณ์จะ

ตัดสินผู้ได้คะแนนสูงสุดจำกกำรคัดเลือกเป็นผู้ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 

9. การประกาศผล 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้ ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยปิดประกำศไว้             

ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ทุกสำขำ และประกำศผ่ำนเว็บไซต์  www.cukhohong.com 

10. การบรรจุและแต่งต้ัง 

 บรรจุและแต่งต้ังส ำหรับผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก โดยต้องมีหลักประกันกำรท ำงำนตำมท่ีสหกรณ์เครดิต     

ยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  ก ำหนด  ท้ังนี้  ผู้ท่ีคัดเลือกได้จะต้องเข้ำทดลองงำน และจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำร

ทดลองงำน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 เดือน  ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 จึงจะได้รับกำรบรรจุเป็นเจ้ำหน้ำท่ี

สหกรณ์ 

10.1 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำจ้ำงผู้ได้คะแนนสูงสุดก็ได้หำกปรำกฏว่ำผู้ได้รับกำรคัดเลือกมี ควำม
ประพฤติหรือประวัติไม่เหมำะสม 

10.2  กรณีมีผู้สมัครไม่เพียงพอท่ีจะให้สหกรณ์คัดเลือก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยำยเวลำกำรรับสมัคร
หรือเปิดรับสมัครใหม่ หรือเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์กำรรับสมัครหรือกำรคัดเลือกได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

10.3  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกกำรคัดเลือกหรือไม่จัดจ้ำงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  โดยไม่จ ำเป็นต้อง
แจ้งเหตุผล ให้ผู้สมัครทรำบและผู้สมัครจะอ้ำงสิทธ์ิใด ๆ โต้แย้งมิได้ 

11.  หลักประกันการท างาน 

http://www.cukhohong.com/
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ตำมระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 
2560 ข้อ 24 (1) โดยให้สหกรณ์เรียกรับหลักประกันกำรท ำงำนเป็นเงินฝำกสหกรณ์  ในอัตรำไม่เกินหกสิบเท่ำ
ของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวัน และน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ท่ีใช้ค้ ำประกันกำรท ำงำนน ำมำเก็บรักษำเป็นหลักประกันไว้
ท่ีสหกรณ์ 
 

 
   

ประกำศ  ณ  วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


