ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นนทบุรี จากัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ ารับการสอบคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว
เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นนทบุรี จากัด ตาแหน่ งผู้ช่วยนิตกิ ร
...............................................................................................
ด้วยสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด โดยมติคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 58 ประจาปี 2560
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด ตาแหน่งผูช้ ่วยนิติกร จึงประกาศให้ผทู ้ ี่สนใจทราบดังนี้
1. คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
(2) ผูส้ มัคร ชาย หรื อ หญิง มีอายุระหว่าง 22 ปี – 35 ปี
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
(4) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
(5) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาโดยคาพิพากษาของศาลให้จาคุก ยกเว้น
โทษที่เป็ นความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ น
โรคเรื้ อน โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้ อรัง และโรคเอดส์
(7) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(8) ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรื อออกจากราชการ หรื อองค์กรของรัฐบาล
หรื อสถาบันอื่น
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
(1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์
(2) ใช้ Microsoft Office ทั้งในส่วนของ MS Word, Excel, PowerPoint ได้เป็ นอย่างดี
3. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
3.1 รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด
และยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด (ฝ่ ายอานวยการ
และสวัสดิ การสมาชิ ก) เลขที่ 776 ถนนรัตนาธิ เบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือ งนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5254270-2 ต่อ 128 และ 333
3.2 ประกาศรายชื่อผูม้ ีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด
3.3 ผูส้ มัครต้องยืน่ เอกสารพร้อมใบสมัครดังนี้
(1)ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(2)บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(3)ทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(4)ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
(5)หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
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(6)รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดา ขนาด 2 “ จานวน 3 รู ป(ไม่เกิน 6 เดือน)
(7)หลักฐานอื่นเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(8)ค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 100 บาท
4. วิธีการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก
4.1 กาหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
4.2 วิธีการสอบคัดเลือก
...................................................................................................................................................................................................
เวลาทีใ่ ช้ ในการสอบ
วิชา
คะแนน
...................................................................................................................................................................................................
10.00 น. – 11.00 น.
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสหกรณ์
50 คะแนน
...................................................................................................................................................................................................
11.00 น. - 12.00 น.
สอบข้อเขียนเฉพาะตาแหน่ง
50 คะแนน
...................................................................................................................................................................................................
12.00 น. - 13.00 น.
ทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
50 คะแนน
Microsoft Word , Excel , Power Point.
...................................................................................................................................................................................................
13.00 น. - 16.00 นสอบสัมภาษณ์
50 คะแนน
...................................................................................................................................................................................................
รวม
200 คะแนน
...................................................................................................................................................................................................
4.3 เกณฑ์การตัดสิ น ผูส้ มัครสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ถ้าคะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนสอบ
ข้อเขียนเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนวิชาเฉพาะตาแหน่ง
(ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสหกรณ์) เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นแต่ถา้
คะแนนวิชาเฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานกรรมการสหกรณ์เป็ นผูต้ ดั สิ น
และให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
4.4 การประกาศผลการคัดเลือก จะติดประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป โดยให้ผทู ้ ี่ได้ผา่ นการคัดเลือก
มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด ถนนรัตนาธิเบศร์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5.การบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นนทบุรี จากัด
5.1 ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก จะได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด
(ลูกจ้างชัว่ คราว) ตาแหน่งผูช้ ่วยนิติกร สัญญาจ้าง 1 ปี
5.2 อัตราค่าจ้างรายเดือน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,010 บาท ,ค่าครองชีพ และประกันสังคม

ผูท้ ี่ผา่ นรอบคัดเลือกได้ลาดับที่ถดั ไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัดจะขึ้นบัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี ทางบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

( นายชูชาติ กาญจนธนชัย )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด

