ประกาศสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให#ทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณฯ

ดวยสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะรับสมัครโดยวิธีการ
คัด เลือ กบุ ค คลภายนอกเพื่อ ทดลองปฏิบั ติงานกั บ สหกรณฯ ตําแหนง เจาหนาที่สินเชื่อ จํ านวน
1 อัตรา อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด พ.ศ.2557
ขอ 100 และระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํ างาน พ.ศ.2558 จึง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่อ เขารั บ การคั ด เลื อ กทดลองปฏิบั ติง านกั บ
สหกรณฯตําแหนง เจาหนาที่สินเชื่อ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผู#มีสิทธิสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป:บริบูรณ และไมเกิน 35 ป:บริบูรณ นับถึงวันรับ
สมัคร
(3) ไมเป> น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพไรความสามารถหรื อ จิ ต ฟAB น เฟC อ นไม
สมประกอบ ทั้งไมเป>นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่
รั งเกีย จแกสั งคม โรคยาเสพติด ใหโทษ โรคพิ ษ สุ ร าเรื้อ รั ง หรือ โรคอยางอื่ นตามที่ค ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(4) ไมเป>นผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) ไมเป>นบุคคลลมละลาย หรือไมอยูระหวางการถูกฟFองในคดีแพงหรือ
คดีอาญา
(6) ไมเป>นผูอยูระหวางหรือเคยถูกลงโทษใหออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
/(7) ไมเคยเป>นผู...
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(7) ไมเคยเป>นผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(8) ไมเป>นผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซึ่งอาจตองไดรับ
โทษไลออก หรือใหออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และ
ลูกจาง
(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการ
2.

เงื่อนไขการจ#าง

2.1 การทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณฯ อัตราคาจางตามระเบียบสหกรณออม
ทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2558 ในอัตรา
เดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
2.2 ผู ไดรั บ การคั ด เลื อ กจะไดรั บ การคุ มครองตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 และสวัสดิการที่ทางสหกรณจัดให
2.3 ทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน หากผานการประเมินจะไดรับเขาเป>นเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด และบรรจุตามบัญชีเงินเดือนในตําแหนงเจาหนาที่สหกรณ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมั ครดวยตนเองไดที่ สํ านั กงานสหกรณออมทรั พยตํารวจเชีย งใหม จํากัด เลขที่ 150 หมูที่ 1
ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จั งหวั ดเชียงใหม 50140 ตั้งแตวั นที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวั นที่
28 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเวนวันหยุดราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต#องนํามายื่นในการสมัคร
ผูสมัครคัดเลือกตองยื่นเอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตองดวยตนเอง
ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร ตามขอ 3.1 มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้
(1) ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
กําหนด

(2) รูป ถายสีหนาตรงไมสวมแวนตาดํ า ขนาด 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน
6 เดือน จํานวน 2 รูป
(3) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบาน อยางละ
1 ฉบับ
(4) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร และระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเป>นผูมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ ขอ 1.2 โดยสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตรภายในวันที่รับสมัคร อยางละ 1 ฉบับ
(5) ใบรั บ รองแพทยปริ ญ ญาที่ แ สดงความไมเป> น โรคที่ ต องหามตาม
คุณสมบัติในขอ 1.1 (3) ของประกาศนี้ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนกอนวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด 43) หรือสมุดประจําตัว
ทหารกองหนุน (แบบ สด 8)
(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
(8) สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษ A4 เทานั้น ทั้งนี้
ใหผูสมัครสอบคัดเลือกรับรองสําเนาถูกตองไวทุกฉบับ
(9) คาธรรมเนี ย มสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก คนละ 100.- บาท (หนึ่ ง รอย
บาทถวน)
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
วาเป>นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู#สมัครไมวาด#วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให#ผู#สมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ให#ถือวา
การรับสมัครและการได#เข#ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป9นโมฆะสําหรับผู#นั้น
4. กําหนดประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือก ณ สํานักงานสหกรณออม
ทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
5. รายละเอียดการคัดเลือก
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด จะทําการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อ
ทดลองปฏิบั ติงานกั บ สหกรณฯ ตํ าแหนง เจาหนาสินเชื่อ โดยคณะอนุ ก รรมการคั ด เลือ กบุ ค ลากร
ประจําป: 2560 เป>นผูทําการสัมภาษณและคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

7. กําหนดประกาศรายชื่อผู#ได#รับคัดเลือก
สหกรณออมทรั พยตํ ารวจเชีย งใหม
ง จํากั ด จะประกาศรายชื
รายชื่อ ผู คั ดเลือ กไดเรีย ง
ตามลํ าดั บคะแนนสอบจากมากไปหานอย ณ สํ านัก งานสหกรณออมทรั พยตํารวจเชี
ร ยงใหม จํากั ด
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
60
ผูคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดใหมารายงานตั
ใหมารายงา วในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา
09.00 น. – 15.00 น. หากพนกําหนดเวลาจะเรียกผูที่ไดคะแนนรวมลําดับถัดไปมารายงานตัว
5. การบรรจุและการแตงตั้ง
ผูไดรับ คัด เลือกตองทดลองปฏิบัติงานเป>นระยะเวลา 6 เดือน และตองผานการ
ประเมินของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร จึงไดรับการบรรจุ
บการบรรจุแตงตั้งเป>นเจาหนาที่สหกรณ โดยทํา
สัญญาจางไวกับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชี
ร ยงใหม จํากัด ตามแบบที่กําหนดและมีหลักประกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือละเวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ หลักประกันไดแก
5.1 มีเงินสด หรือเงินฝากธนาคารของตนเองหรือผูอื่นเป>นหลักประกันการทํางาน
จํานวนไมนอยกวา 18,860.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยหกสิสิบบาทถวน)
บาทถวน ฝากไวกับสหกรณ
ออมทรั พ ยตํ ารวจเชีย งใหม จํ ากั ด ตลอดระยะเวลาการทํ างานในตํ าแหนง พนั ก งานสหกรณ โดย
เจาของบัญชีมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยจากตนเงินดังกลาว
5.2 มีบุคคลซึ่งเป>นขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ (ซี
( 7) จํานวน 1 คน
และเป>นผูที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เห็นชอบใหเป>นผูค้ํา
ประกันการทํางานในวงเงินไมจํากัดจํานวน
5.3 หลักฐานค้ําประกัน ขอ 5.1 และขอ 5.2 ตองพรอมและเสร็จเรียบรอยในวัน
ทํ า สั ญ ญา มิ ฉ ะนั้ น สหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจเชี ย งใหม จํ า กั ด จะไมทํ าสั ญ ญาจางเป> น เจาหนาที่
ตําแหนงผูชวยผูจัดการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
พลตํารวจตรี
(พรชั
พรชัย พักตรผองศรี)
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร
สหกรณออมทรั
รณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด

รูปถาย
ขนาด 2 นิ้ว
ใบสมัครคัดเลือกทดลองปฏิบัติงาน
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เรียน

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด

ดวยขาพเจาประสงคจะสมั ค รเขารั บ การคั ด เลื อ กใหทดลองปฏิ บั ติ ง านจึ ง ขอแจง
รายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ประวัติผู#สมัครคัดเลือก
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
2. วัน เดือน ป:เกิด
อายุ
ป:
เดือน เชื้อชาติ
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรหมดอายุ
4. สถานภาพ โสด
สมรส
หยาราง
อื่น ๆ
5. ที่อยูปAจจุบันเลขที่
หมูที่
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท (บาน)
-- หมายเลขโทรศัพท (มือถือ)
ประวัติครอบครัว
1. บิดา ชื่อ – สกุล
อาชีพ
2. มารดา ชื่อ – สกุล
อาชีพ
3. ชื่อภรรยา/สามี
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
4. มีบุตรจํานวน
คน
ชาย
คน
หญิง
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

สัญชาติ
---

---------------------

คน

วันที่เข#าศึกษา วันที่สําเร็จ

ประวัติการทํางาน
สถานที่ทํางาน

สถาบันการศึกษา
เริ่ม

ถึง

ตําแหนง

เงินเดือน

สาเหตุที่ออก

ประวัติการฝAกอบรม / ผลงาน / รางวัล หรือประสบการณความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เกี่ยวข#อง
กับการบริหารงานสหกรณ
------เอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งได#ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต#องแล#วพร#อมใบสมัคร รวม
ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (จํานวน 1 ฉบับ)
สําเนาทะเบียนบาน (จํานวน 1 ฉบับ)
สําเนาปริญญาบัตร (จํานวน 1 ฉบับ)
สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (จํานวน 1 ฉบับ)
ใบรับรองแพทย (จํานวน 1 ฉบับ)
แบบ สด 43 หรือ แบบ สด 8
หนังสือรับรองจากสถานที่เคยปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 3 ป:
อื่น ๆ คือ
(จํานวน
ฉบับ)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเป>นความจริงทุกประการ และขาพเจาเป>นผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากตรวจพบในภายหลัง
วาไมถูกตอง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกของ
ขาพเจาไดทันที
ลายมือชื่อ
(
วันที่ยื่นใบสมัคร
ลงชื่อ
(
วันที่รับสมัคร
ลงชื่อ
(
วันที่รับสมัคร

ผูสมัครคัดเลือก
)

ผูรับสมัคร
)

กรรมการผูตรวจสอบ
)

