
 

 

 

 
ประกาศ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหาดใหญ่ จ ากัด 
เลขที่ 19/2563 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
-------------------------------------------------------------------- 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้า

ฝ่ายสินเชื ่อ จ านวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี ่ยวกับการท างาน พ.ศ. 

2561 หมวด 4 และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 12 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติ

ให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   

             ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ จ านวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 

หรือ สาขานิติศาสตร์  

2. ก าหนดการคัดเลือก 

   2.1 วันท่ี 2 - 20 มีนาคม 2563   รับสมัคร  

   2.2 วันท่ี 23 มีนาคม 2563    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

       พร้อมวัน – เวลา และสถานท่ีสอบ 

   2.3 วันท่ี 28 มีนาคม 2563   ด าเนินการสอบข้อเขียน 

             2.4 วันท่ี 30 มีนาคม 2563   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

             2.5 วันท่ี 31 มีนาคม 2563   สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบคัดเลือก 

             2.6 วันท่ี 1 เมษายน 2563   รายงานตัว 

3. คุณสมบัติทั่วไป 
   3.1  มีสัญชาติไทย  
   3.2  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีข้ึนไป  
   3.3  มีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้างานด้านสินเช่ือมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้าน

สินเช่ือไม่น้อย กว่า 5 ปี  
   3.4  มีทักษะการวิเคราะห์และการเจรจาต่อรองท่ีดี  

   3.5  หากผ่านงานสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือ มีความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการทางบังคับ

คดี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   3.6  มีการคิดอย่างมตีรรกะและบริหารจัดการระบบงานได้ดี 
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   3.7  มีความเป็นผู้น า สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เฉพาะหน้าได้ มีความอดทน มีความรอบคอบ 

ท างานเชิงรุกได้ สามารถท างานภายใต้ความกดดัน 

   3.8  มีทักษะในการพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน และสร้างทีมท่ีแข็งแกร่งได้ 

   3.9  มีจิตใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี  

              3.10  มียานพาหนะเป็นของตนเอง เช่น มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล 

              3.11  เป็นผู้เล่ือมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
    3.12  มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย

และโรคอันสังคมรังเกียจ  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังโรคยาเสพติดให้โทษและต้องมีสติสัมปชัญญะปกติไม่ฟั่นเฟือน 
3.13  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความประพฤติดี  มีท่วงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ 

และคุณภาพในเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติท่ีดี 

3.14  ไม่เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลท่ีหลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีท่ีคุมขังและไม่มีประวัติเส่ือมเสีย 

3.15  ต้องไม่เป็นหรือถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว 

3.16  ผู้ชายจะต้องเป็นผู้ซ่ึงเคยได้รับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารมาแล้ว 

3.17  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

 4. เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

ตามท่ีก าหนด และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อม

รายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซ่ึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ กรณีท่ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ตรวจสอบพบว่า

เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะถือว่าผู ้สมัครเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติตั้งแต่ก่อนยื่นใบสมัคร 

5. การขอรับและย่ืนใบสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2563 ถึง 

20 มีนาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดท าการ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์เครดิต           

ยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เลขท่ี 25 ถนนทวีวรรณ์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

(ซอยเซเว่นตรงข้ามกรีนเวย์) สอบถามโทร. 074-429033  
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6. ค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     6.1  ค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท 
     6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1  รูป 
     6.3  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ วุฒิการศึกษา หรือ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 

6.5  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

6.6  หนังสือรับรองประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

6.7  ผู้ชายต้องมีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร 

6.8  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปล่ียนช่ือ – สกุล 

6.9  ผู ้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครจริงและให้ผู้สมัครรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือช่ือ

ก ากับ (หากเอกสารท่ียื่นสมัครไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้นสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา) 
  

7. วิธีการคัดเลือก 
     7.1  สอบข้อเขียน ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ์ และความช านาญเฉพาะด้าน 

              7.2  สอบสัมภาษณ์ พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ความรู้

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ  ความเหมาะสม  

และความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

หมายเหตุ  ผู้ที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านข้อเขียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 65 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 65 สหกรณ์จะ

ตัดสินผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 

9. การประกาศผล 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนหาดใหญ่ จ ากัด จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกโดยปิดประกาศไ ว้             

ณ ส านักงานของสหกรณ์ทุกสาขา และประกาศผ่านเว็บไซต์  www.creditunionhatyai.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.creditunionhatyai.com/
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10. การบรรจุและแต่งต้ัง 

 การบรรจุและแต่งตั้งส าหรับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก โดยต้องมีหลักประกันการท างานตามท่ีสหกรณ์เครดิต      

ยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ก าหนด ท้ังนี้ ผู้ท่ีคัดเลือกได้จะต้องเข้าทดลองงาน และจะต้องผ่านการประเมินผลการ

ทดลองงาน 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน  ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ 

10.1 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาจ้างผู้ได้คะแนนสูงสุดก็ได้หากปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมี

ความประพฤติหรือประวัติไม่เหมาะสม 

               10.2  กรณีมีผู้สมัครไม่เพียงพอท่ีจะให้สหกรณ์คัดเลือก สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายเวลาการรับ

สมัครหรือเปิดรับสมัครใหม่ หรือเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครหรือการคัดเลือกได้ตามท่ีเห็นสมควร 

               10.3  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการคัดเลือกหรือไม่จัดจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นต้อง

แจ้งเหตุผล ให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครจะอ้างสิทธ์ิใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
 

11.หลักประกันการท างาน 
ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 

พ.ศ. 2561 ข้อ 24 (1) โดยให้สหกรณ์เรียกรับหลักประกันการท างานเป็นเงินสดน ามาฝากในบัญชีสหกรณ์ ใน

อัตราไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน และน าสมุดเงินฝากสหกรณ์ท่ีใช้ค ้าประกันการท างานน ามาเก็บ

รักษาเป็นหลักประกันไว้ท่ีสหกรณ์ 
 

 
 

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด 

 

 



 

 

 


