
 
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณฯ์  

………………………………………….. 
                      
                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด (สอ.มวล.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
                    1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
                        เจ้าหน้าที่สนิเชื่อ  
                   2. คุณสมบัติทั่วไป  
                        (1) มีสัญชาติไทย 
                        (2) มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปดิรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
                        (3) เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ และหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสทุธิ์ใจ  
                        (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทพุพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น  
โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่นา่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ 
โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 
                        (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
                        (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพน้ตัว 
                        (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของ
รัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 
                        (8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก โดยไม่รอการลงโทษ เว้นแต่       
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
                        (9) ไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผดิวินัย ซึง่ได้รับโทษปลดออก ให้ออก หรือไล่ออก  
ตามระเบียบของสหกรณ ์
                      (10) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจงัหวัด หรือตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนดได้ 
                    3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัปริญญาตรี สาขานติิศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี บริหารจัดการ 
                    4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                        (1) มีความรู้ความสามารถในงานสินเชื่ออย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าที่ 
                        (2) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                        (3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, 
Power Point และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับงานเอกสารได้ดี 
                        (4) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง 
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                        (5) มีความตั้งใจจริงในการท างาน มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สงู 
รวมทั้งต้องอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
                        (6) สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา และท างานนอกเวลาท าการตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
                        (7) มีทัศนคติและมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นไดด้ี 
                        (8) มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 
                        (9) ข้อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
                            - มีประสบการณ์ในงานสถาบันการเงิน  และ/หรือมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง                     
ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  และ/หรือ มีใบประกอบวิชาชีพ       
                            - ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
                    5. อัตราค่าจ้าง 
                       - วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท กรณีมีประสบการณอ์ัตราเงินเดือนไม่ต่ ากวา่ 
17,000 บาท 
                    6. ระยะเวลาทดลองงาน 
                        ก่อนบรรจุแต่งตั้ง ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 180 วัน โดยการทดลองปฏิบัติงานและ      
การประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ฯ  
                    7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
                        เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ  
                   8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน าไปยื่นสมัคร 
                       (1) ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ฯ โดยขอรับได้ทีส่ านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ์ จ ากัด ชัน้ 1 อาคารไทยบุรี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3172-3 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่http://saving.wu.ac.th 
                       (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาสดี า ขนาด 1 นิ้ว ถา่ยมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 2 รูป 
                       (3) ส าเนาเอกสารแสดงวฒุิการศึกษาและส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
                       (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบบั 
                       (5) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
                       (6) ส าเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1 ฉบบั 
                       (7) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุันชั้นหนึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และรับรอง
ว่าเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
                       (8) ส าเนาเอกสารรับรองประสบการณ์ผา่นการปฏิบัติงาน  
                       (9) ส าเนาใบประกอบวชิาชีพ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
                     (10) ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถา้มี) จ านวน 1 ฉบับ 
                     (11) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นตน้ อย่างละ 1 ฉบับ 
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                       ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบตัิตรงตามประกาศรับสมัคร
จริง และให้ผู้สมัครส าเนาเอกสารทุกฉบับในกระดาษ A4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสาร    
ทุกฉบับ สหกรณ์ฯ จะรับสมัครเฉพาะผูส้มัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 8 
เท่านั้น สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และ 
หากปรากฏภายหลังวา่ ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตไิม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ให้ถือว่า ผู้สมัครรายนัน้       
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
                   9. การสมัคร 
                       (1) วัน เวลา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่31สิงหาคม 2560    
                       (2) ยื่นใบสมคัรและเอกสารตามข้อ 8 พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท  
                       สมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ชั้น 1 อาคาร 
ไทยบุรี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์  
0-7567-3172-3 ในวันเปิดท าการเวลา 09.00 น.-15.00 น. หรือ 
                       สมัครทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด” เลขที่
บัญชี 828 1 46520 4 หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี 
“สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั วลัยลักษณ์ จ ากัด” เลขที่บัญชี 05 328 0810 69 7 และแนบหลักฐานการโอนเงิน
มากับเอกสารการสมัครด้วย ด้วยวิธีน าส่งแบบ EMS โดยจะถือวันที่ประทับตราของไปรษณียต์น้ทางเป็นเกณฑ์        
ในการรับสมัคร ส่งถึง “ผู้จัดการ สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด ชัน้ 1 อาคารไทยบุรี 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161  
                  10. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
                        (1) ขั้นตอนที่ 1 สหกรณ์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        (2) ขั้นตอนที่ 2 สหกรณ์ฯ จะเรียกบุคคลที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนที ่1 ท าการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ต าแหน่ง  
                  11. ก าหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก 
                        (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบวนัที่ 5 เดือนกันยายน 2560 
                        (2) ก าหนดการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
                        (3) ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบวันสอบสัมภาษณ์ 
                        ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศสหกรณ์ฯ 
                   12. เงื่อนไขอื่น ๆ 
                        (1) กรณีมีผู้สมัครไม่เพียงพอที่จะให้ท าการคัดเลือก สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะขยายเวลาการรับ
สมัคร หรือเปิดรับสมัครใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัคร หรือการคัดเลือกได้ตามที่เห็นสมควร   
                        (2) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาค้ าประกันกับสหกรณ์ฯ เพื่อประกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ฯ เนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า ซึ่งเจ้าหนา้ที่จะต้องรับผิดชอบ เป็นเงนิสด 
หรือเงินฝาก และหรือบุคคล ตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
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                        (3) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวให้ไปปฏิบัติงาน แต่ไมส่ามารถปฏบิัติงานได้ 
ในเวลาก าหนด จะถือว่าสละสทิธิ์ในคราวนัน้ 
                        (4) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “ส ารอง” ไว้ สหกรณ์ฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัว  
ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามล าดบั และหรือสหกรณ์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                        (5) สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ       
ในภายหลังตามความเหมาะสมได้ 
                        (6) การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร อาจมีความผิดทางกฎหมาย สหกรณ์ฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
                        (7) สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะยกเลิกการคัดเลือก หรือไม่จัดจ้างบุคคลใดบคุคลหนึ่ง โดย           
ไม่จ าเปน็ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้สมคัรทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ มิได ้
    
                     ประกาศ ณ วนัที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  
 
 
 

                                  (นายนิรันดร์ จนิดานาค) 
                                  ประธานกรรมการ 

                                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด                               


