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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย 

การรับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ  พ.ศ. 2547 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมจํากัด พ.ศ. 2547ขอ 

74.(6),(8) ขอ 85. ขอ 93. และขอ 100.(8) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 22 ครั้งท่ี 7/2547 

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเจาหนาท่ี

สหกรณ  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการรับสมัคร 

คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ. 2547” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2547 

ขอ 3. ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ”   หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัย 

    เทคนิคเชียงใหม  จํากัด                                                         

        “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ  

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

         “กรรมการ”   หมายถึง  กรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค

    เชียงใหม  จํากัด 

        “เจาหนาท่ี”       หมายถึง  ผูท่ีไดรับการจัดจางและบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

    ประจาํรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด  

    ในตําแหนงท่ีกําหนดไวโดยไดรับเงินคาจางประจํา

    เปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนสหกรณ 

 ขอ 4. เม่ือสหกรณมีความจําเปนจะตองจางเจาหนาท่ี ใหปฏิบัติงานประจําในตําแหนงใด ๆ ให

คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณา รับสมัคร เพ่ือการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ตาม

หลักเกณฑในระเบียบนี้ 

 ขอ 5. การรับสมัคร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการประกาศ

รับสมัคร เพ่ือการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุเขาเปนเจาหนาท่ีของสหกรณมีกําหนด

ไมนอยกวา 15 วัน (สิบหาวัน) โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานของสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด และให

ประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนทุกแขนง 
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 ในการประกาศรับสมัคร ใหกําหนดคุณวุฒิ ตําแหนงของเจาหนาท่ี และจํานวนอัตรากําลังท่ีสหกรณ

ตองการใหชัดเจน 

 ขอ 6. ผูประสงคท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ใหยื่นใบสมัครตาม

แบบท่ีสหกรณกําหนด พรอมดวยหลักฐานแสดงพ้ืนความรู บัตรประจําตัว ทะเบียนบาน และใหสําเนาหลักฐาน

รับรองดวยตัวเอง หนังสือรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม ซ่ึงรับรองผูสมัครไมเปนผูมี

รางกายทุพพลภาพไรความสามารถ จิตฟนเฟอน อีกไมเปนโรคท่ีกําหนดตองหาม 

 ขอ 7. ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมดวยหลักฐานตามขอ 6. ดวยตนเองตอประธานกรรมการ หรือ

ผูจัดการ หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย และตองชําระคาธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท 

(หนึ่งรอยบาท) เงินคาธรรมเนียมสมัครนี้ สหกรณจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

 ขอ 8. ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของสหกรณ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

  (1) มีสัญชาติไทย 

  (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (สิบแปดป) บริบูรณ 

  (3) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ท้ังไมเปน

โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ 

โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  (6) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 

  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ หรือออกจาราชการ หรือออกจากองคกร

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันอ่ืน 

  (8) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาณ 

  (9) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณ โดยไดกระทําผิดวินัย ซ่ึงจะไดรับโทษ ใหออกหรือไล

ออก ตามระเบียบวาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 

                    (10) ผานเกณฑ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันไดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

 ขอ 9. คุณวุฒิข้ันต่ําของเจาหนาท่ีในตําแหนงตาง ๆ มีดังนี้ 

  (1) ลูกจาง ไดแก นักการภารโรง คนยาม คนสวน คนงาน พนักงานขับรถยนต ตองมีพ้ืน

ฐานความรูไมต่ํากวาชั้นประถมปท่ี 6 

 (2) เจาหนาท่ีระดับ 1 ไดแก  เจาหนาท่ีธุรการ  เจาหนาท่ีขายสินคา  เจาหนาท่ีคลังสินคา 

ชางฝมือ ตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

  (3) เจาหนาท่ีระดับ 2 ไดแก เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีทะเบียน เจาหนาท่ี

สินเชื่อ เจาหนาท่ีการตลาด นายชาง ตองเปนผูมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพ ท่ีสหกรณตองการ 
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 (4) รองผูจัดการ  ตองเปนผูมีความรูความสามารถพ้ืนฐานไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงในสาขาวิชาชีพท่ีสหกรณตองการ 

 (5) ผูจัดการ ตองเปนผูมีความรูความสามารถพ้ืนฐานไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ

กําหนด 

 ขอ 10. ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงต้ังกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งจากกรรมการดําเนินการมี

จํานวนไมนอยกวา 3 คน (สามคน) โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคนใน

จํานวนกรรมการคณะนี้ใหผูจัดการเปนกรรมการดวย  เพ่ือดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกหรือ

สอบแขงขัน 

 ขอ 11. ในการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน

เพ่ือดําเนินการนี้ ทําการทดสอบผูสมัคร ในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายหมวดวิชาก็ไดตามความเหมาะสม ท่ี

เห็นเปนการสมควร ดังนี้ 

 (1) หมวดความรูท่ัวไป เชนความรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานสหกรณ ความรูดานกฎหมาย

แรงงาน ความรูดานกฎหมายท่ัวไป  ความรูดานวิชาสามัญท่ัวไป  ความรูดานวิชาสามัญพ้ืนฐาน วิชาชีพ ฯลฯ 

 (2) หมวดความรูเฉพาะตําแหนง เชน  วิชาชีพพ้ืนฐาน  วิชาชีพสาขาเฉพาะ 

 (3) หมวดความเหมาะสมกับตําแหนง  เชน  ความถนัดเฉพาะ 

 (4) สัมภาษณ 

 ผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ตองไดคะแนนในแตละหมวดวิชาไมนอยกวารอยละ 50 (รอยละหา

สิบ) และคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 (รอยละหกสิบ) ของคะแนนท้ังหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบคัดเลือก

หรือสอบแขงขันได 

 ขอ 12. ระหวางทําการทดสอบผูสมัคร หากตรวจพบวาผูสมัครคนใดทุจริตในการทดสอบไมวาใน

กรณีใด ๆ จะเจตนาหรือไมก็ตาม ใหคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน มีอํานาจในการ

พิจารณาท่ีจะใหผูสมัครคนนั้นทําการทดสอบตอไปอีกหรือใหยกเลิกการทดสอบเสียท้ังหมดก็ได และผูสมัครผู

นั้นไมมีสิทธิเรียกรองไดในสิ่งใด ๆ ตอสหกรณ 

 ขอ 13. ผูสมัครเขารับการทดสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน ผูใดท่ีมาไมตรงเวลา

ทดสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว จะเรียกรองขอทําการทดสอบในหมวดวิชาความรูท่ีผานลวงเลยเวลาไปแลวไมได 

 ขอ 14. เม่ือการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลว ใหประธานกรรมการ

คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันของผูท่ี

คัดเลือกได โดยเรียงตามลําดับคะแนนตามหมวดวิชาท่ีใชจัดสอบคัดเลือกและเรียงลําดับคะแนนรวมจากสูงมา

หาต่ํา ตอคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว 

 ขอ 15. ใหคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาลําดับท่ี ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก

หรือสอบแขงขันไดตามลําดับคะแนนรวม  ถาผูสมัครไดคะแนนรวมเทากันหลายคน ใหถือคะแนนในหมวดวิชา

ความรูเฉพาะตําแหนง ขอ 11.(2) ของผูสมัครท่ีไดคะแนนสูงกวาเปนเกณฑตัดสินและเหมาะสมกับตําแหนง

ตามขอ 11.(3) 
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 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเรียงลําดับท่ีของผูท่ีผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ

สอบแขงขันไดแลว ใหประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับ

คะแนนไว ณ สํานักงานรานสหกรณ 

 ขอ 16. การเรียกผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเรียกตามลําดับท่ีไดประกาศผลไว เพ่ือบรรจุแตงตั้งใน

ตําแหนงเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีไดประกาศไวแตแรก และใหคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 ขอ 17. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  8 ตุลาคม  พ.ศ. 2547 

 
       (นายสุพัฒน  ถวิลวิศาล) 

          ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                           รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 
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