
 

ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให#ทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ
ฯ 
    

 

 ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด มีความประสงค�จะรับสมัครโดยวิธีการ

คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ�ฯ ตําแหน�ง เจ�าหน�าที่สินเช่ือ จํานวน           

1 อัตรา อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด พ.ศ.2557   

ข�อ 100 และระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด�วยเจ�าหน�าที่และข�อบังคับเกี่ยวกับ

การทํางาน พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข�ารับการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานกับ

สหกรณ�ฯตําแหน�ง เจ�าหน�าที่สินเช่ือ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู#มีสิทธิสมัคร 

 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาตไิทยโดยกําเนิด และมีศรัทธาในอุดมการณ�ของสหกรณ� 

(2) มีอายุไม�ตํ่ากว�า 18 ป:บริบูรณ� และไม�เกิน 35 ป:บริบูรณ� นับถึงวันรับ

สมัคร 

(3) ไม� เป>นผู�มีกายทุพพลภาพไร�ความสามารถหรือจิตฟABนเฟCอนไม�

สมประกอบ ทั้งไม�เป>นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท�าช�างในระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่

รังเกียจแก�สังคม โรคยาเสพติดให�โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย�างอื่นตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

(4) ไม�เป>นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดี 

(5) ไม�เป>นบุคคลล�มละลาย หรือไม�อยู�ระหว�างการถูกฟFองในคดีแพ�งหรือ

คดีอาญา 

(6) ไม�เป>นผู�อยู�ระหว�างหรือเคยถูกลงโทษให�ออกจากงาน หรือออกจาก

ราชการ หรือหน�วยงานของรัฐหรือเอกชน 

 

/(7) ไม�เคยเป>นผู�... 
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(7) ไม�เคยเป>นผู�ต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท 

(8) ไม�เป>นผู�เคยลาออกจากสหกรณ�โดยได�กระทําผิดวินัยซึ่งอาจต�องได�รับ

โทษไล�ออก หรือให�ออกตามระเบียบว�าด�วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ�าหน�าที่และ

ลูกจ�าง 

(9) ไม�เคยถูกที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ�มีมติให�ถอดถอนออกจากตําแหน�ง

กรรมการ 

  2. เง่ือนไขการจ#าง 

  2.1 การทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ
ฯ อัตราค�าจ�างตามระเบียบสหกรณ�ออม

ทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด�วยเจ�าหน�าที่และข�อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2558 ในอัตรา

เดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ�วน) 
  2.2 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะได�รับการคุ�มครองตามพระราชบัญญัติคุ�มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 และสวัสดิการที่ทางสหกรณ�จัดให� 

  2.3 ทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน หากผ�านการประเมินจะได�รับเข�าเป>นเจ�าหน�าที่

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด และบรรจุตามบัญชีเงินเดือนในตําแหน�งเจ�าหน�าที่สหกรณ�     

  3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก สามารถติดต�อขอรับใบสมัครและยื่น

ใบสมัครด�วยตนเองได�ที่ สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เลขที่ 150 หมู�ที่ 1 

ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� 50140 ตั้งแต�วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่      

28 มิถุนายน 2560 ระหว�างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว�นวันหยุดราชการ  

  3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต#องนํามายื่นในการสมัคร 
   ผู�สมัครคัดเลือกต�องยื่นเอกสารและหลักฐานให�ครบถ�วนถูกต�องด�วยตนเอง

ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร ตามข�อ 3.1 มิฉะนั้นจะไม�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังต�อไปนี้ 

   (1) ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

กําหนด 



   (2) รูปถ�ายสีหน�าตรงไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว ถ�ายมาแล�วไม�เกิน      

6 เดือน จํานวน 2 รูป 

   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน อย�างละ        

1 ฉบับ 

   (4) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 

Records) ที่แสดงว�าเป>นผู�มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ ข�อ 1.2 โดยสําเร็จการศึกษาและได�รับ

อนุมัติปริญญาบัตรภายในวันที่รับสมัคร อย�างละ 1 ฉบับ 

   (5) ใบรับรองแพทย�ปริญญาที่แสดงความไม�เป>นโรคที่ต�องห�ามตาม

คุณสมบัตใินข�อ 1.1 (3) ของประกาศนี้ ซึ่งออกให�ไม�เกิน 1 เดือนก�อนวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 

   (6) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด 43) หรือสมุดประจําตัว

ทหารกองหนุน (แบบ สด 8)  

   (7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช�น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 

   (8) สําเนาเอกสารทุกชนิดให�ถ�ายเอกสารโดยใช�กระดาษ A4 เท�านั้น ทั้งนี้

ให�ผู�สมัครสอบคัดเลือกรับรองสําเนาถูกต�องไว�ทุกฉบับ  

   (9) ค�าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก คนละ 100.- บาท (หนึ่งร�อย    

บาทถ�วน) 

  3.3 เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง

ว�าเป>นผู�มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�อง

กรอกรายละเอียดต�าง ๆ ในใบสมัคร พร�อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู#สมัครไม�ว�าด#วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณวุฒิของ

ตําแหน�งท่ีสมัคร อันมีผลทําให#ผู#สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว ให#ถือว�า

การรับสมัครและการได#เข#ารับการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีเป9นโมฆะสําหรับผู#น้ัน 

 4. กําหนดประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการคัดเลือก ณ สํานักงานสหกรณ�ออม

ทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ภายในวันที่  29 มิถุนายน 2560 

 5. รายละเอียดการคัดเลือก  

  สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะทําการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อ

ทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ�ฯ ตําแหน�ง เจ�าหน�าสินเช่ือ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร 

ประจําป: 2560 เป>นผู�ทําการสัมภาษณ�และคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 



 7. กําหนดประกาศรายชื่อผู#ได#รับ
  สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียง

ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหาน�อย

ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

  ผู�คัดเลือกได�คะแนนสูงสุดให�มารายงา

09.00 น. – 15.00 น. หากพ�นกําหนดเวลาจะเรียกผู�ที่ไ

 5. การบรรจุและการแต�งตั้ง
  ผู�ได�รับคัดเลือกต�องทดลองปฏิบัติงานเป>นระยะเวลา

ประเมินของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร

สัญญาจ�างไว�กับสหกรณ�ออมทรัพย�ตําร

เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ�

หน�าที่ที่รับผิดชอบ หลักประกันได�แก�

  5.1 มีเงินสด

จํานวนไม�น�อยกว�า 18,860.- 

ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

เจ�าของบัญชีมีสิทธไิด�รับดอกเบี้ยจากต�นเงินดังกล�าว

  5.2 มีบุคคลซึ่งเป>นข�าราชการไม�ตํ่ากว�าระดับชํา

และเป>นผู�ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม�

ประกันการทํางานในวงเงินไม�จํากัดจํานวน

  5.3 หลักฐานค้ําประกัน

ทําสัญญา มิฉะนั้น สหกรณ�ออมทรัพย�ตํา

ตําแหน�งผู�ช�วยผู�จัดการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต�วันที่ 

 

ประกาศ

 

 

 

 

 

กําหนดประกาศรายชื่อผู#ได#รับคัดเลือก 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะประกาศรายช่ือผู�

ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหาน�อย ณ สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�ตําร

60 

คัดเลือกได�คะแนนสูงสุดให�มารายงานตัวในวันที่ 4 กรกฎาคม

หากพ�นกําหนดเวลาจะเรียกผู�ที่ได�คะแนนรวมลําดับถัดไปมารายงานตัว

การบรรจุและการแต�งตั้ง 
ผู�ได�รับคัดเลือกต�องทดลองปฏิบัติงานเป>นระยะเวลา 6 เดือน

ประเมินของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร จึงได�รับการบรรจุแต�งตั้งเป>นเจ�าหน�าที่สหกรณ�

สัญญาจ�างไว�กับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามแบบที่กําหนดและมีหลักประกันความ

เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ� เนื่องจากการปฏิบัติหน�าที่บกพร�องหรือละเว�นการปฏิบัติงานใน

หลักประกันได�แก� 

มีเงินสด หรือเงินฝากธนาคารของตนเองหรือผู�อื่นเป>นหลักประกันการทํางาน

 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร�อยหกสิบบาทถ�วน

จํากัด ตลอดระยะเวลาการทํางานในตําแหน�ง พนักงานสหกรณ�

เจ�าของบัญชีมีสิทธไิด�รับดอกเบี้ยจากต�นเงินดังกล�าว 

มีบุคคลซึ่งเป>นข�าราชการไม�ตํ่ากว�าระดับชํานาญการ (

และเป>นผู�ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

ประกันการทํางานในวงเงินไม�จํากัดจํานวน 

หลักฐานค้ําประกัน ข�อ 5.1 และข�อ 5.2 ต�องพร�อมและเสร็จเรียบร�อยในวัน

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะไม�ทําสัญญาจ�างเป>นเจ�าหน�าที่

  14  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  

พลตํารวจตรี       

      (พรชัย  พักตร�ผ�องศรี

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม�

รายช่ือผู�คัดเลือกได�เรียง

สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

กรกฎาคม 2560 ตั้งแต�เวลา 

ด�คะแนนรวมลําดับถัดไปมารายงานตัว 

เดือน และต�องผ�านการ

บการบรรจุแต�งตั้งเป>นเจ�าหน�าที่สหกรณ� โดยทํา

ตามแบบที่กําหนดและมีหลักประกันความ

เนื่องจากการปฏิบัติหน�าที่บกพร�องหรือละเว�นการปฏิบัติงานใน

หรือเงินฝากธนาคารของตนเองหรือผู�อื่นเป>นหลักประกันการทํางาน 

สิบบาทถ�วน) ฝากไว�กับสหกรณ�

พนักงานสหกรณ� โดย

(ซี 7) จํานวน 1 คน 

จํากัด เห็นชอบให�เป>นผู�ค้ํา

ต�องพร�อมและเสร็จเรียบร�อยในวัน

จะไม�ทําสัญญาจ�างเป>นเจ�าหน�าที่

พรชัย  พักตร�ผ�องศรี) 

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร 

รณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 



 

ใบสมัครคัดเลือกทดลองปฏิบัติงาน 

สหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

      
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

  ด�วยข�าพเจ�าประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือกให�ทดลองปฏิบัติงานจึงขอแจ�ง

รายละเอียดของข�าพเจ�าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ประวัติผู#สมัครคัดเลือก 
1. ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)        --- 

2. วัน เดือน ป:เกิด   อายุ         ป:       เดือน เช้ือชาติ     สัญชาติ ---  

3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน � ���� ����� �� � บัตรหมดอายุ  --- 

4. สถานภาพ � โสด    � สมรส    � หย�าร�าง    � อื่น ๆ      --- 

5. ที่อยู�ปAจจุบันเลขที่     หมู�ที่  ถนน         ตําบล             --- 

 อําเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย�   --- 

 หมายเลขโทรศัพท� (บ�าน)     --  หมายเลขโทรศัพท� (มือถือ)   --- 

ประวัติครอบครัว 
1. บิดา  ช่ือ – สกุล      อาชีพ    --- 

2. มารดา  ช่ือ – สกุล      อาชีพ    --- 

3. ช่ือภรรยา/สามี      อาชีพ    --- 

 สถานที่ทํางาน          --- 

4. มีบุตรจํานวน  คน     ชาย   คน  หญิง    คน 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวชิา วันท่ีเข#าศึกษา วันท่ีสําเร็จ 
มัธยมศึกษาตอนต�น     

มัธยมศึกษาตอนปลาย     

ปริญญาตรี     

สูงกว�าปริญญาตรี     

 

 

 
รูปถ�าย 

ขนาด 2 นิ้ว 



ประวัติการทํางาน 

สถานท่ีทํางาน 
สถาบันการศึกษา 

ตําแหน�ง เงินเดือน สาเหตุท่ีออก 
เริ่ม ถึง 

      

      

      

ประวัติการฝAกอบรม / ผลงาน / รางวัล หรือประสบการณ
ความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจในอดีตท่ีเกี่ยวข#อง

กับการบริหารงานสหกรณ
 

             --- 

             --- 

             --- 

เอกสารหลักฐานต�าง ๆ ซ่ึงได#ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต#องแล#วพร#อมใบสมัคร รวม        ฉบับ คือ 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (จํานวน 1 ฉบับ)     � สําเนาทะเบียนบ�าน (จํานวน 1 ฉบับ) 

� สําเนาปริญญาบัตร (จํานวน 1 ฉบับ)               � สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (จํานวน 1 ฉบับ)  

� ใบรับรองแพทย� (จํานวน 1 ฉบับ)      � แบบ สด 43 หรือ แบบ สด 8  

� หนังสือรับรองจากสถานที่เคยปฏิบัติงานมาแล�วไม�น�อยกว�า 3 ป: 

� อื่น ๆ คือ                (จํานวน            ฉบับ) 
 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความดังกล�าวข�างต�นเป>นความจริงทุกประการ และข�าพเจ�าเป>นผู�มี

คุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากตรวจพบในภายหลัง

ว�าไม�ถูกต�อง ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกของ

ข�าพเจ�าได�ทันที 
  

 ลายมือช่ือ    ผู�สมัครคัดเลือก 

    (    ) 

  วันที่ยื่นใบสมัคร     
 

      ลงช่ือ    ผู�รับสมัคร 

    (    ) 

  วันที่รับสมัคร     
 

          ลงช่ือ    กรรมการผู�ตรวจสอบ 

    (    ) 

        วันที่รับสมัคร     


