
 
 
 

ประกาศ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด  และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ 
………………………… 

  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด  และครอบครัว   
(ส.ส.ช.)  จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1   ต าแหน่ง  อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อบังคับ  ข้อ  50(3)  และระเบียบสมาคมฯ  พ.ศ. 2547  หมวดที่ 1  ข้อ 5  ข้อ 6   ข้อ 7   ข้อ 8 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 9  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่  23  กันยายน  
2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสมาคมฯ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1.1.1 มีสัญชาติไทย 
1.1.2 อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์   และไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวัน

สุดท้าย  กรณเีป็นเพศชายต้องพ้นการคัดเลือกทหารหรือผ่านหลักสูตรการศึกษา
วิชาทหาร ( รด. )  

1.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.1.4 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ทางราชการก าหนด 

1.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก จากหน่วยงานอื่น 
1.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุ

โทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.2.1 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
1.2.2 มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
1.2.3 มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
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2. อัตราค่าจ้าง  ให้ได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ  10,000 บาท 
3. วันรับสมัคร  หลักฐานและค่าธรรมเนียม  

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.acptsc.net 
หรือทีส่มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  และครอบครัว (ส.ส.ช.) ตั้งแต่
วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป และยื่นใบสมัครระหว่าง วันที่  1-3 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.30  
น.  ณ  ส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  และครอบครัว 
(ส.ส.ช.)  เลขที่  268 หมู่ 2  ถนนชัยภูม ิ- บ้านเขว้า  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมประกอบการรับสมัคร  ดังนี้ 
 3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3.3 ส าเนาเอกสารการส าเร็จการศึกษาพร้อมฉบับจริง 
 3.4 หลักฐานแสดงการผ่านการคัดเลือกทหาร หรือ หลักฐานผ่านการศึกษาวิชาทหาร 
 3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว   
จ านวน    1   แผ่น 
 3.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน  30 วัน 
นับถึงวันสมัคร 
 3.7 ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์พร้อมฉบับจริง 
 3.8 ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)  
 3.9 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท 
 3.10 หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือก  และสถานที่สอบ 
      สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกในวันที่   4  ตุลาคม  พ.ศ. 2562              
ณ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  และครอบครัว (ส.ส.ช.) พร้อมแจ้ง
สถานที่สอบ 
 5.  วันสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
       เวลา 10.30 – 12.00  น.   สอบข้อเขียน 
       เวลา 13.00 – เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์ 
 6.  วิชาที่สอบคัดเลือก 
       6.1  สอบข้อเขียน 50 คะแนน 

- กฎหมายการจราจร 
- กฎหมายฌาปนกิจ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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      6.2  สอบสัมภาษณ์    20 คะแนน 
      6.3  สอบภาคปฏิบัติ    30 คะแนน 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  และคะแนน
รวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ    60    และจะประกาศผลการสอบเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนมากไปหา
น้อย  5  ล าดับ 
      ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  ให้ถือว่าผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนน
ยังเท่ากันให้พิจารณาโดยวิธีจับฉลาก 

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       การประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  14   ตุลาคม   พ.ศ. 2562  โดยขึ้นบัญชีไว้  1  ปี 
9. การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกล าดับที่   1   ให้มารายงานตัวในวันที่    15  ตุลาคม   พ.ศ. 2562   
โดยต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และยื่นหลักประกันการท างาน  คือ  บุคคลค้ าประกัน  ( ต้อง
เป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ  5 หรือเทียบเท่า )  จ านวน  1  คน  หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกันราคา
ประเมินของทางราชการไม่น้อยกว่า  50,000  บาท  หากผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างไม่มารายงานตัวตามก าหนดได้
ถือว่าสละสิทธิ์ทางสมาคมฯ จะเรียกผู้ที่ได้คะแนนล าดับถัดไปแทน 
 10. อ่ืนๆ  หากมีปัญหาใดๆในการปฏิบัติที่ไม่ได้กล่าวไว้ในประกาศนี้ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการด าเนินการเปน็สิ้นสุด 
        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยภูมิจ ากัด  และครอบครัว  (ส.ส.ช.)  เลขที ่ 268  หมู่ 2  ถนนชัยภูม ิ– บ้านเขว้า  ต าบลรอบเมือง       
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   โทร  044 – 815248, 044-815249  www.acptsc.net 
  
 ประกาศ  ณ   วันที่    24   กันยายน   พ.ศ. 2562               
 
 

 
(นายบุญพันธ์  สุภรัมย์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด  และครอบครัว  (ส.ส.ช.) 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-สกุล  ..................................................................................................................................................................   
ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................  
สัญชาติ………………………………………….….…เชื้อ…………………………………..….….ศาสนา………………………..………..…….… 
วัน/เดือน/ปี/เกิด………………………………………..…................………อายุ…………..….…..ปี.........................................เดือน             
เลขประจ าตัวประชาชน   วันออกบัตร………........................................................ 
 บัตรหมดอายุ…………………..………………………….….…… 
ที่อยู่ปัจจุบัน .............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................... โทรศัพท…์………………………………………..…………. 
ภูมิล าเนา ..................................................................................................................................................................  
ขณะนี้อาศัยอยู่บ้าน ตนเอง เช่า      หอพัก    กับบิดา,มารดา  อ่ืนๆ………………..….…….…… 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา………………………………………………..……คุณวุฒิการศึกษา……..……………………………….………. 
สาขา/ วิชา................................................................................  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา…..……….……………………… 
บิดา  ชื่อ-สกุล…………………………………………….………………….สัญชาติ………………..อาชีพ…………………….…………….….. 
มารดา  ชื่อ-สกุล…………………………………………………………….สัญชาติ………………..อาชีพ…………………………..………….. 
กรณีฉุกเฉินโปรดแจ้งที่อยู่ผู้ที่ติดต่อได้  ชื่อ-สกุล ……………………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น………..…..…… 
ที่อยู่……………………………………………………..……………………………………………………โทรศัพท์………………………..….……… 

สถานภาพการสมรส 
 โสด   สมรส  หม้าย  แยกกันอยู่  หย่า 

คู่สมรส  ชื่อ-สกุล…………………………………..……………….………สัญชาติ………………………..อาชีพ………………………………. 
สถานที่ท างาน ..........................................................................................................................................................  
 
 

                  (ส าหรับกรรมการรับสมัคร) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    หนังสือรับรองประสบการณ์  
 รูปถ่าย 1 นิ้ว  1  รูป  ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
 ใบรับรองแพทย์  อ่ืน..................................... 

เลขประจ าตัว...................................... 
 

 

รูป 



ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง 

พ.ศ. 
วุฒิ/วิชาเอก 

ระดับ เริ่ม จบ 

ประถมศึกษา           

มัธยมศึกษาตอนต้น           

มัธยมศึกษาตอนปลาย           

อนุปริญญา           

ปริญญาตรี           

อ่ืนๆ(ระบุ)…………………           

 ความสามารถพิเศษ ......................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................  

ประวัติการท างาน ชื่อสถานที่ท างานและท่ีอยู่ ต าแหน่งหน้าที่ 
เงินเดือน

คร้ัง สาเหตุที่ 

ระยะเวลาการท างาน สุดท้าย ลาออก 

            
            

            

            

            

            

 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อมูลส่วนใดเป็นเท็จ  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบตาม 
กฎหมายและจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของข้าพเจ้าจากสมาคมฯ  แต่อย่างใด  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้รับทราบ
รายละเอียดตามประกาศสมาคมฯ  เรื่องสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดลูกจ้างชั่วคราวสมาคม ลงวันที่ 24  กันยายน  
2562  และพร้อมทีจ่ะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)......................................ผู้สมัคร 
 (.........................................................) 
 ยื่นใบสมัครวันที่....................................... 
 ส าหรับกรรมการรับสมัคร ส าหรับกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
  
 
 
(ลงชื่อ)........................................กรรมการรับสมัคร (ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
(........................................................) (ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

เอกสารครบถูกต้อง 
เอกสารไม่สมบูรณ์ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ขาดคุณสมบัติ 


