
 

 

 

 
ประกาศ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 
เลขที ่ 44/2561 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
-------------------------------------------------------------------- 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด มีควำมประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้ำ

ฝ่ำยสินเชื่อ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ 

จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 

มีมติให้ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ  ดังนี้ 
  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   

           หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป สำขำบริหำรธุรกิจ หรือ สำขำนิติศำสตร์ 

จ ำนวน 1 อัตรำ  
 

2. ก าหนดการคัดเลือก 

    2.1 วันที่ 2 - 22 มกรำคม 2562  รับสมัคร  

    2.2 วันที่ 23 มกรำคม 2562    ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

       พร้อมวัน – เวลำ และสถำนที่สอบ 

    2.3 วันที่ 27 มกรำคม 2562   ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน 

              2.4 วันที่ 28 มกรำคำ 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 

              2.5 วันที่ 29 มกรำคม 2562   สอบสัมภำษณ์  

              2.6 วันที่ 29 มกรำคม 2562   ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก  

              2.7 วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562   รำยงำนตัว 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 

 3.1  มีสัญชำติไทย  
3.2  เพศชำย / หญิง อำยุ 30 ปีขึ้นไป  
3.3  มีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนด้ำนสินเชื่อ 3 ปี หรือ มีประสบกำรณ์ด้ำนสินเชื่อไม่น้อย 

กว่ำ 5 ปี  
    3.4  มีทักษะกำรวิเครำะห์และกำรเจรจำต่อรองที่ดี  
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    3.5  หำกมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย และกระบวนกำรทำงบังคับคดี  จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

    3.6  มีกำรคิดอย่ำงมีตรรกะและบริหำรจัดกำรระบบงำนได้ดี 

    3.7  มีควำมซื่อสัตย์ สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เฉพำะหน้ำได้  มีควำมอดทน  มีควำมรอบคอบ 

ท ำงำนเชิงรุกได ้สำมำรถท ำงำนภำยใต้ควำมกดดัน  เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  มีกำรท ำงำนเป็นทีมที่ด ีและเรียนรู้

อย่ำงรวดเร็ว 

3.8  มีจิตใจรักงำนบริกำร  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีควำมซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี  

3.9  มียำนพำหนะเป็นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล 

3.10  เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธำในหลักกำรของสหกรณ์ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
3.11  มีร่ำงกำยสมบูรณ์และสุขภำพแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภำพ  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำย

และโรคอันสังคมรังเกียจ  ไม่เป็นโรคพิษสุรำเรื้อรังโรคยำเสพติดให้โทษและต้องมีสติสัมปชัญญะปกติไม่ฟ่ันเฟือน 
3.12  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีควำมประพฤติดี  มีท่วงทีกิริยำวำจำสุภำพ มีใจบริกำร 

และคุณภำพในเชิงสร้ำงสรรค์และทัศนคติที่ดี 

3.13  ไม่เคยถูกจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำท ไม่เป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอำญำ หรือหลบหนีที่คุมขังและไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 

3.14  ต้องไม่เป็นหรือถูกศำลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือหนี้สินล้นพ้นตัว 

3.15  ผู้ชำยจะต้องเป็นผู้ซึ่งเคยได้รับรำชกำรทหำร หรือได้รับกำรยกเว้นกำรเป็นทหำรมำแล้ว 

3.16  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกสหกรณ์ ออกจำกรำชกำร องค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐ

หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
 

 4. เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง

ตำมที่ก ำหนด  และต้องกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตำมควำมเป็นจริงพร้อม

รำยละเอียดของบุคคลอ้ำงอิงซึ่งเป็นที่น่ำเชื่อถือได้ กรณีท่ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  ตรวจสอบพบว่ำ

เอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ ของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำด

คุณสมบัติตั้งแต่ก่อนยื่นใบสมัคร 
 

5. การขอรับและย่ืนใบสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม 2562  

ถึง 22 มกรำคม 2562  ยกเว้นวันหยุดท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่คอหงส์) เลขที่ 25 ถนนทวีวรรณ์ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่        

จังหวัดสงขลำ (ซอยเซเว่นตรงข้ำมกรีนเวย์) สอบถำมโทร. 074-429033  
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6. ค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     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 

6.6  หนังสือรับรองประสบกำรณ์ผ่ำนกำรปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) 

6.7  ผู้ชำยต้องมีหลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร 

6.8  เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  เอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

6.9  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับ

สมัครจริงและให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ โดยเขียนรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลงลำยมือชื่อ

ก ำกับ (หำกเอกสำรที่ยื่นสมัครไม่ครบถ้วนตำมรำยละเอียดข้ำงต้นสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจำรณำ) 
  

7. วิธีการคัดเลือก 
     7.1  สอบข้อเขียน ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ ์และควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และสินเชื่อ 

              7.2  สอบสัมภำษณ์ พิจำรณำประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำและเชำวน์ปัญญำ รวมทั้งพิจำรณำจำกบุคลิกภำพ  ทัศนคติ  ควำมเหมำะสม  

และควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน  

หมายเหตุ  ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์รวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 สหกรณ์จะ

ตัดสินผู้ได้คะแนนสูงสุดจำกกำรคัดเลือกเป็นผู้ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
 

9. การประกาศผล 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยปิดประกำศไว้             

ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ทุกสำขำ และประกำศผ่ำนเว็บไซต์  www.cukhohong.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.cukhohong.com/
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10. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 บรรจุและแต่งตั้งส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยต้องมีหลักประกันกำรท ำงำนตำมที่สหกรณ์เครดิต     

ยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด  ก ำหนด  ทั้งนี้  ผู้ที่คัดเลือกได้จะต้องเข้ำทดลองงำน และจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำร

ทดลองงำน 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน  ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 จึงจะได้รับกำรบรรจุเป็นเจ้ำหน้ำที่

สหกรณ ์

10.1 สหกรณ์สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำจ้ำงผู้ได้คะแนนสูงสุดก็ได้หำกปรำกฏว่ำผู้ได้รับกำรคัดเลือกมี

ควำมประพฤติหรือประวัติไม่เหมำะสม 

               10.2  กรณีมีผู้สมัครไม่เพียงพอที่จะให้สหกรณ์คัดเลือก สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะขยำยเวลำกำรรับ

สมัครหรือเปิดรับสมัครใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรรับสมัครหรือกำรคัดเลือกได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

               10.3  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรคัดเลือกหรือไม่จัดจ้ำงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จ ำเป็นต้อง

แจ้งเหตุผล ให้ผู้สมัครทรำบและผู้สมัครจะอ้ำงสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
 

11.  หลักประกันการท างาน 
ตำมระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน พ.ศ. 

2560 ข้อ 24 (1) โดยให้สหกรณ์เรียกรับหลักประกันกำรท ำงำนเป็นเงินสดน ำมำฝำกในบัญชีสหกรณ์  ในอัตรำไม่

เกินหกสิบเท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวัน และน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ที่ใช้ค้ ำประกันกำรท ำงำนน ำมำเก็บรักษำเป็น

หลักประกันไว้ที่สหกรณ์ 
 

 
 

 

 

ประกำศ ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 

 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จ ำกัด 

 

 



 

 

 

 

 


