
  
ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด 

เร่ือง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณ 

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

 เนื่องดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด มีความประสงคจะรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนเจาหนาที่สหกรณ ตำแหนงเจาหนาที่บริการ จำนวน 1 อัตรา เงนิเดือน 

11,740.00 บาท จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติผูสมัคร 

(1) เปนชาย มีสัญชาติไทย ผานการเกณฑทหารแลว อายุไมต่ำกวา 18 ป และ 

ไมเกิน 35 ปบริบูรณในวันรับสมัคร   

(2) การศึกษาไมต่ำกวา มัธยมศกึษาปที่ 6 (ม.6) ปวช. หรือเทียบเทา 

(3) สามารถขับข่ีรถจักรยานยนตได และมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต 

(4) มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ และมีจิตบริการท่ีดี 

 (5)   เปนผูเลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

(6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไม

เปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง ติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรอืโรค

อยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพิจารณาไดวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(8) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(9) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

เอกชนใด ๆ 

(10) ไมเปนผูเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 (1)  ดูแลเปด-ปดประตู หนาตาง ไฟฟา และน้ำประปา ของสำนักงานกอนและหลังเลิก

งานประจำวัน ใหอยูในสภาพที่เรียบรอย และปลอดภัย 

 (2)  ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของสำนักงาน ตลอดจนอุปกรณไฟฟา ประปา  

 (3)  จัดเตรียมหรือดูแลหองประชุมใหเรียบรอย 

 (4)  ใหบริการเครื่องดื่มและอาหารวางระหวางการประชุม 

  (5)  รับ-สงเอกสารหรือหนังสือของสหกรณ 

 (6)  นำเอกสารการเงิน หรือเช็ค ใหผูมีอำนาจลงนาม 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่เก่ียวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน ดูแลความ

ปลอดภัยในยามค่ำคืน เปนตน 
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3. วัน เวลา การยื่นใบรับสมัคร 

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหกรอกใบสมัครผานระบบออนไลนของสหกรณ 

ไดที่เว็บไซตของสหกรณ www.savingscmu.or.th ตั้งแตวันที่ 1-21 มิถุนายน 2564 หรือติดตอ

สอบถามขอมูลไดที่ งานธุรการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด หมายเลขโทรศัพท 

0-5394-3651-4 ตอ 112    

 

4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครผานระบบออนไลน ใหแนบไฟลดังตอไปนี้ 

 1. ใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนสมบูรณ พรอมรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา 

ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 3 เดือน) จำนวน 1 รูป 

 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) จำนวน อยางละ 1 ฉบับ 

 3. บัตรประจำตัวประชาชน 

 4. บัตรอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 

 5. ทะเบียนบาน 

 6. ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 1 เดือน) 

 7. หนังสือรับรองจากสถานท่ีเคยปฏิบัติงาน (ถามี) 

 8. เอกสารที่แสดงการผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 

ทั้งนี้ ใหนำเอกสารตามขอ 1-8 ฉบับจริง มาแสดงตอคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ 
 

5. หลักค้ำประกัน 

 ในกรณีที่ผานการสอบคัดเลือกและไดรบัการบรรจุเปนเจาหนาที่สหกรณ ตองมีหลักค้ำประกัน  

อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

    (1) เงนิสดเปนประกัน จำนวนสองเทาของอัตราเงินเดือนที่เจาหนาที่สหกรณไดรบั 

   (2) บุคคลค้ำประกันจะตองเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ หรือ

พนักงานรฐัวิสาหกิจ ที่มีเงินเดอืนไมต่ำกวา 25,000.00 บาท 

   (3) ทรัพยสินที่เรียกหรือรับเปนหลักประกันได ไดแก สมุดเงินฝากประจำธนาคาร      

หรือสมุดเงนิฝากประจำของสหกรณ 
 

6. การสอบคัดเลือก : สหกรณจะทำการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

 สอบขอเขียน          100 คะแนน 

(1) สอบความรูรอบตัว และความรูทั่วไปดานสหกรณ 50 คะแนน 

(2) สอบความรูดาน IT    50 คะแนน 

สอบสัมภาษณ        100 คะแนน 

 



-3- 

 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

 คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครทุกคน และประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาสอบคัดเลือก ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด หรือเว็บไซตของ 

สหกรณ www.savingscmu.or.th ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 น.  
 

8. กำหนดวันสอบขอเขียน : ในวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับ

สถานท่ีสอบขอเขียนจะแจงใหทราบตอไป 
 

9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ 

 ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองสอบผานขอเขียนรอยละ 50 ของทุกรายวิชา และไดคะแนนรวมไม

นอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ  

 สหกรณจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 

09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด หรอืเว็บไซตของสหกรณ 

www.savingscmu.or.th 

 สอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  สำหรับเวลาการสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบ

ตอไป 
 

10. เกณฑการตัดสิน 

 ผูสอบคัดเลือก ตองไดคะแนนขอเขียนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ 50 และไดคะแนนรวมไม

นอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด และผานการสอบสัมภาษณจึงจะถือวาสอบได 

 

11. ประกาศรายชื่อผูสอบได ในวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ในเว็บไซตของสหกรณ 

www.savingscmu.or.th 

 

12. ผูสอบคัดเลือกได ตองมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานไดภายในเวลาที่สหกรณกำหนด หากไม

มาภายในกำหนด สหกรณจะเรียกผูสอบคัดเลือกไดในลำดับถัดไป   
 

 ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

  

  

(ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช) 

ประธานกรรมการสอบคัดเลือก 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด 


