
  
  

 
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครุุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จํากัด 
เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที ่

      ******************** 
        อาศัยอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด  
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด  (ฉบับแก้ไขที่ 12)   พ.ศ. 2560  หมวด 8   
ข้อ  72   และหมวด  10   ข้อ 94 (7) “ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  
พ.ศ. 2563” และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด  
ชุดที่  32/2563  ประชุมครั้งที่  16  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 มีมติรับสมัครเจ้าหน้าที่ 
ตําแหน่ง  โปรแกรมเมอร์  จํานวน  1  อัตรา   
      จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมคัร 
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
1.4 ไม่เป็นผู้มีสภาพร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

ทั้งเป็นโรคเรื้อนหรือวัณโรคในระยะอันตราย   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น 
ที่รังเกียจแก่สังคม  เสพยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ 
โรคอย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.6 ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์   หรือออกจากราชการ  หรือออกจากองค์การ

ของรัฐบาล   หรือสถาบันอ่ืน 
1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.9 ไม่เป็นผู้เคยใหอ้อกจากสหกรณ์  โดยกระทําผิดวินัย   ซึ่งจะได้รับโทษไล่ออก   หรือปลดออก

ตามระเบียบว่าด้วย วินัยการสอบสวน  และการลงโทษ สาํหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
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 2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 
       2.1  

ลําดับที ่ ตําแหน่งทีร่ับสมัคร วุฒิการศึกษา อัตราเงนิเดือน 
1 ตําแหน่ง  โปรแกรมเมอร ์ ปริญญาตรี  สาขาดังต่อไปนี้ 

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15,790 บาท 

 

     2.2 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมต่างๆและสามารถดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ 
     2.3 มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้โปรแกรมที่จําเป็น เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น 
     2.4 มีสามารถในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิก, Adobe Photoshop  และตัดต่อวีดิโอ เป็นต้น 
     2.5 สามารถใช้โปรแกรมโดยใช้ภาษา Visual Basic, Vb.net, C# 
     2.6 ถ้ามีประสบการณ์ ดังต่อไปน้ี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 - ผ่านงานจากสถาบันการเงิน  หรือองค์กรที่มีช่ือเสียง 
 - ผ่านงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานต่างๆ 
 - สามารถขับรถยนต์ทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้  
3. การรับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก   เพ่ือรับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัครสอบคัดเลือก  
ได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด  และผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครตามแบบที่
สหกรณ์กําหนดพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ต้ังแต่วันที่ 12-16  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

4. หลักฐานทีต้่องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    4.1  หลักฐานสําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองแสดงการจบปริญญา  
          และใบแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
    4.2  สําเนาทะเบียนบ้าน 
    4.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    4.4  หนังสอืรับรองของแพทย์ปัจจุบันช้ันหน่ึง สาขาเวชกรรม รับรองผู้สมัครว่ามีอนามัยสมบูรณ์
 ตามความในข้อ 1.4 
    4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    4.6  เงินค่าสมัคร คนละ  200  บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เงินค่าสมัคร สหกรณ์จะไม่คืนไม่ว่ากรณี 
          ใดๆ ทัง้สิ้น 
   4.7  หนังสอืรับรองประสบการณ์การทํางาน  ที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร (ถ้าม)ี  
          และใช้พิจารณาในภาค  ข 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ ์
     สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา
สอบคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่  26  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 ณ  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์ จํากัด 
 6. การสอบคดัเลือก   ภาค  ก.  และภาค  ข.  และภาค ค.   
              ณ   สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จาํกัด   ดังน้ี 

วัน  เดือน  ป ี วิชาที่สอบ คะแนน 
วันเสาร์ที่  24 ตุลาคม   2563 
             09.00 น. – 10.30 น. 
 
 
       
             13.00 น. – 16.00 น. 
วันอาทิตย์ ที่  25 ตุลาคม  2563 
             09.00 น.  

 
ภาค ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เก่ียวกับ 
                -กฎหมายสหกรณ์ แพ่งฯ  อาญา  และแรงงาน 
                -ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยว 
                 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ภาค ข.  สอบภาคปฏิบัติ  
 
ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (สัมภาษณ์) 

 
50 
 
 
 

100 
 

50 
รวม 200 

 

 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้  ต้องได้คะแนนที่สอบตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

            7.1  ได้คะแนนในภาค ก. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50, ภาค ข. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  เมื่อรวมคะแนน
    ภาค ก. และ ภาค ข. แล้ว  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
           7.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตาม ข้อ 7.1 เท่าน้ันที่จะมีสิทธิสอบคัดเลือกในภาค  ค. ความเหมาะสม 
    กับตําแหน่ง  โดยนําคะแนน ในข้อ 7.1 และข้อ  7.2  มารวมกัน  แล้วนํามาจัดลําดับ 
 8.  ประกาศผล 
      8.1  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข.  ในวันเสาร ์ที่  24  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  
            2563 
     8.2  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ  สํานักงาน
           สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร ์ จํากัด 
     8.3  รับรายงานตัว  ในวันจันทร์ ที่  2  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา  08.30 – 15.00  น.  
   ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด  หากผู้ได้รับการสอบคัดเลือกไม่มา
  รายงานตัวภายใน วัน เวลา  และสถานที่  ที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
      8.4  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  ให้ขึ้นบัญชีไว้  1  ปี  
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   9.   การบรรจุแต่งต้ัง การทําสัญญา 
             ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลําดับที่ 1  มาจัดทําสัญญาจัดจ้างตามระเบียบของสหกรณ์   
แล้วทดลองปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  2 ครั้ง  (3 เดือน/ครั้ง)  แล้วจึงบรรจุ
แต่งต้ัง  

 

  10.  หลักประกัน 
                 ให้ผู้ได้รับการจัดจ้าง หรือบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ ดําเนินการจัดหาหลักประกันจะต้องจัดทํา
ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  และทําสัญญาจ้าง โดยมีหลักประกัน เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
แก่สหกรณ์  เน่ืองจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องรับผิดในวงเงิน 2 เท่าของอัตราค่าจ้าง
รายเดือนที่ได้รับ  ดังต่อไปน้ี 

      10.1  ทรพัย์สิน ได้แก่ สมุดเงินฝากประจําธนาคาร  หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
       10.2  การค้ําประกัน  ผูค้้ําประกันต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี
     เงินเดือนไม่ตํ่ากว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ ์ที่ได้รับการจัดจ้างค้ําประกัน 
   
     ประกาศ   ณ  วันที่  28  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสําเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จํากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

            ใบสมัคร 
สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจําสหกรณ์ออมทรัพยค์รุุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 
********************************* 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ...........................................………………………ช่ือสกุล......................................…………… 
สถานภาพ (  ) โสด  (   ) สมรส  (   ) หย่า  (   ) หม้าย  สญัชาติ.....................เช้ือชาติ.............ศาสนา.............
เกิดวันที่........ เดือน…............................พ.ศ...................อายุ...................ปี...............เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........ตําบล......................อําเภอ...................…จังหวัด...............รหัสไปรษณีย์............. 
เบอร์โทร ..................................................... ไอดีไลน์ .................................. E-mail ......................................... 
ช่ือภรรยา/สามี..................................…….สัญชาติ.........................ศาสนา...................อาชีพ.....................……..... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................………...................โทรศัพท์........................... 
ช่ือบิดา..............................................…….สัญชาติ.........................ศาสนา...................อาชีพ.....................……….. 
สถานที่ทํางาน..................................................................................………...................โทรศัพท์........................... 
ช่ือมารดา..............................................…สัญชาติ.........................ศาสนา...................อาชีพ.....................……….. 
สถานที่ทํางาน..................................................................................………...................โทรศัพท์........................... 
2.วุฒิการศึกษา  การศึกษาช้ันสูงสุด (ตามหลักฐานทีแ่สดงวุฒิการศึกษาที่แนบ )   
จากสถาบันการศึกษา...........................................................................................
สาขาวิชา…………………….….............. 
ปีที่สําเร็จการศึกษา............……..…… 
3.ความรูค้วามสามารถพิเศษ
 3.1..........................................................................................................................................................
 3.2.......................................................................................................................................................... 
 3.3.......................................................................................................................................................... 
4.ความรูค้วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 4.1..........................................................................................................................................................
 4.2.......................................................................................................................................................... 
 4.3.......................................................................................................................................................... 
5.ประสบการณ์การทํางาน 
 5.1 ปี พ.ศ................ถึงปี พ.ศ.............สถานที่ทํางาน...................................ตําแหน่ง.................……….. 
 5.2 ปี พ.ศ................ถึงปี พ.ศ..............สถานที่ทํางาน..................................ตําแหน่ง............................ 
 5.3 ปี พ.ศ................ถึงปี พ.ศ..............สถานที่ทํางาน...................................ตําแหน่ง..................……… 

 

 

รูปถ่าย  2  นิว้ 
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6. สถานที่ทํางาน หรืออาชีพปัจจุบนั 
ช่ือบริษัท/หน่วยงาน....…………............................................................................................................................. 
ตําแหน่ง.................................................…………………………….……เงินเดือนที่ได้รับ.............................................. 
โทรศัพท…์................................…………………… 
7. สาเหตุทีล่าออกจากงานเดิม/สาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนงาน
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
8. อัตราเงนิเดือนที่ต้องการ………………………………………บาท 
บุคคลท่ีสามารถสอบถามได ้
ช่ือบุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสมัพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จาํกัด  ติดต่อเพ่ือสอบถามเก่ียวกับข้าพเจ้าได้ 
1. ................................................................................. สถานที่ทํางาน..................................………………..…….... 
โทรศัพท.์.................................................…………………. เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าฐานะ…..……………….……………….… 
ที่อยู่ปัจจุบัน................……………………...........................โทรศัพท์......................................……………………………... 
2. ..................................................................................สถานที่ทํางาน................…………………………………………. 
โทรศัพท.์.................................................…………………..เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าฐานะ............………………………….... 
ที่อยู่ปัจจุบัน................……………………...........................โทรศัพท์.......................………………………………………...... 
 ข้าพเจ้า  ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและความรู้ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์คุรสุัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จํากัด  กําหนด   พรอ้มทั้งได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสมัพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จํากัด  กําหนดในประกาศเร่ืองรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา สหกรณ์
ออมทรัพย์คุรสุัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จํากัด   และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจง้ในใบสมัครข้างต้นน้ี เป็นความจริงทุก
ประการ 
 

   (ลงช่ือ).............................................................. ผู้สมัคร 
 (................................................................) 

          วันที.่......... เดือน............................ พ.ศ.................. 
 
 
          (ลงช่ือ).........................................................ผู้รับสมคัร 

   (.............................................................) 
          วันที.่......... เดือน............................ พ.ศ..................... 
 

 


