
 

 

 

ประกาศ  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด 

ท่ี  14 / 2565 

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด 

*********** 

                      อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด ขอ 66 (ก)  (2) 

และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 66 ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565            

มีมติอนุมัติใหประกาศรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด           

มีขอกําหนดในการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะรับสมัคร    จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
 1.1 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   จํานวน 1 อัตรา 

1.2 เจาหนาท่ีการเงิน/การบัญชี   จํานวน 4 อัตรา 
1.3 เจาหนาท่ีฝายกฏหมายและคดี   จํานวน 1 อัตรา 

2. อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,220.00 บาท   
 3.   คุณสมบัติท่ัวไป 

 3.1 ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีและ
ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน  พ.ศ. 2564 และประกาศสหกรณท่ีเก่ียวของกับการนี้ทุกฉบับทุกประการ 

      3.2  มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 

      3.3  มีอายุไมต่ํากวา 22 ป บริบูรณและไมเกิน 40 ป บริบูรณ 

      3.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ท้ังไมเปนโรค

เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรค

พิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

              3.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

              3.6 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

    3.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี                    

    3.8 ไมเคยเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดตองจําคุก เวนแตความผิด          

ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

                3.9 ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณ โดยไดกระทําผิดวินัย ซ่ึงอาจตอง ๆ ไดรับโทษไลออก 

หรือไดออกตามระเบียบวาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 

 

 

 



4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
4.1 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  4.1.1 สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร หรือวารสาร
ศาสตร หรือประชาสัมพันธ หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับสื่อประชาสัมพันธ 

 4.1.2 ถาเปนชายตองพนภาระทางทหารแลว หรือไดรับการยกเวน 
 4.1.3 มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4.1.4 มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมออกแบบและนําเสนอ 
 4.1.5 มีความรูความสามารถในการใชสื่อโซเซียลเปนอยางดี 
 4.1.6 มีความรูความสามารถในการถายภาพนิ่ง และถายวิดีโอ 
 4.1.7 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานเพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ 
 4.1.8 มีทักษะในการสื่อสาร และการติดตอประสานงานกับผูอ่ืนเปนอยางดี 

  4.1.9 มีจิตสํานึกในการใหบริการ มีความตั้งใจในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ
ปรับตัวเขาสถานการณ และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 4.1.10 มีทักษะในการพูดทีดี สามารใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
4.2 ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงิน/การบัญชี/ 
 4.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไป สาขาการเงิน  สาขาการบัญชี  
4.3 ตําแหนง เจาหนาท่ีฝายกฏหมายและคด ี
 4.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานกฏหมาย หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร 
 5. การรับสมัคร 
      5.1 ใบสมัครตามท่ีสหกรณกําหนด 
      5.2 ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ                 จํานวน  1  ฉบบั 
      5.3 สําเนาบัตรประชาชน                                         จํานวน  1  ฉบบั 
      5.4 สําเนาทะเบียนบาน              จํานวน  1  ฉบบั 
      5.5 ปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จ 
                     การศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จํานวน  1  ชุด 
      5.6 รูปถายขนาด  2  นิ้ว                   จํานวน  2  แผน 
      5.7 คาธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ) 
 6. กําหนดการรับสมัคร 

6.1 ผูสมัครตองมาขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกรอกรายละเอียดในการใบสมัครให

ถูกตองครบถวน กําหนดยื่นใบสมัคร วันอังคารท่ี 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันเสารท่ี 12 เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2565  ระหวาง เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เวนวันหยุดสหกรณ) 

6.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ วันพุธท่ี 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

6.3 ผูสมัครตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายและลงทะเบียนตอบรับในเขตจายของไปรษณีย

ไวในใบสมัคร  

6.4 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อตอเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

 



6.5 ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด ๆ และฟองรองตอสหกรณกรณีท่ีดําเนินการโดยชอบตามขอบังคับ

และระเบียบสหกรณไมได 

 7. การคัดเลือก  จะคัดเลือกโดยการสอบ ในวันอาทิตยท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ผูสมัครตอง

ไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

7.1 วิชาความรูความสามารถท่ัวไป  100  คะแนน 
7.2 วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 100 คะแนน 
 7.2.1 ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  เนื้อหาครอบคลุมถึงงานสารบรรณ มีความรู ความสามารถในดานการประชาสัมพันธในการ
วิเคราะห สรุปเรียบเรียงและนําเสนออยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูเก่ียวกับ
สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 7.2.2 ตําแหนง เจาหนาท่ีบัญชี /เจาหนาท่ีการเงิน  
  เนื้อหาครอบคลุมถึงความรูเก่ียวกับกฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐกิจ สังคม ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพย พระราชบัญญัติสหกรณ ความรูระบบบัญชีสหกรณออมทรัพย เอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี สมุดบัญชี ผังบัญชี ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  งบดุล       
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณเก่ียวกับการบัญชีของสหกรณ และ
ความรูเก่ียวกับสถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 7.2.3 ตําแหนง เจาหนาท่ีฝายกฏหมายและคดี ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบขอเขียน ไดแก 
  เนื้อหาครอบคุลมถึงความรูเก่ียวกับขอบังคับสหกรณออมทรัพย พระราชบัญญัติสหกรณ 
กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา วิชาวาความ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานสหกรณ ความรูเก่ียวกับวิชาการสหกรณ 
และความรูเก่ียวกับสถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

7.3 ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  100 คะแนน  
  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด จะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการ
สัมภาษณเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวกับผูรวมงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง                           

8.   สถานท่ีสอบคัดเลือก จะประกาศสถานท่ีสอบคัดเลือกในวันประกาศชื่อผูมีสิทธิเขารับการ

คัดเลือก  

  9.   การประกาศผลผูท่ีไดรับการคัดเลือก ในวันอาทิตยท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สํานักงาน

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด และเว็บไซด WWW.COOPSURIN.COM 

10.  เกณฑการคัดเลือก  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 60 

และมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60 ถาคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีไดคะแนนความรูความสามารถท่ัวไป

มากกวาถาคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนความรูความสามารถเพาะตําแหนงมากกวา และไมมีการข้ึนบัญชี

ไวแตอยางไร             

 

http://www.coopsurin.com/


11. การจัดทําสัญญาจาง ผูผานการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจาง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทร จํากัด ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย

ครูสุรินทร จํากัด ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

         12. การบรรจุแตงตั้ง  จะบรรจุแตงตั้ง วันศุกรท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

         13. หลักประกันในการจาง   

                13.1 ตองมีขาราชการประจํา ระดับไมต่ํากวาชํานาญการ เปนผูคํ้าประกัน จํานวน 1 คน และ 

                13.2 ตองมีเงินสด หรือ เงินฝากในบัญชีสหกรณตามกระทรวงแรงงานกําหนด หรือ 

                13.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันในวงเงินราคาประเมิน

ของสํานักงานท่ีดินในแตละแหงท่ีท่ีดินตั้งอยู คิด 80 % ของราคาประเมินแลวไมนอยกวา 100,000 บาท 

 

                  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 

 
(นายคําปุน  บุญเชิญ)  

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัรเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จาํกดั

ตาํแหน่ง เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จาํกดั

เลขที�ใบสมคัร.............../..............

ตาํแหน่งที�สมคัร

เจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารงานทั�วไป

เจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน/การบญัชี

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกฏหมายและคดี

ใบสมคัร

สอบเพื�อคดัเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ
าํกดั



สอ.สร.
สอ.สร.

สอ.สร.

สอ.สร.

2
สําหรับเจ้าหน้าที�

ลงชื�อ.......................................................เจา้หนา้ที�รับสมคัร

(..............................................................)

รับสมคัรวนัที�.....................................เวลา.......................น.

สมคัรไดห้มายเลข..............................

31. ใบสมคัรตามที�สหกรณ์กาํหนด 1  ฉบบั

ใบรับรองแพทยโ์พรงพยาบาลของรัฐ         1  ฉบบั

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 1  ฉบบั

3. สาํเนาบตัรประชาชน 1  ฉบบั

4. สาํเนาใบรับรองผลการเรียน         1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ�ว 3 แผน่  

1. ใบสมคัรสมคัรตามที�สหกรณ์กาํหนด

2. ใบรับรองแพทยโ์รงพยาบาลของรัฐ         1  ฉบบั

3. สาํเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั

4. สาํเนาทะเบียนบา้น         1  ฉบบั

5. ปริญญาบตัร หรือสาํเนาหนงัสือรับรอง

การสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา  1  ชุด

6. รูปถ่ายขนาด  2  นิ�ว         2  แผน่

7. ค่าธรรมเนียมการสมคัร     300 บาท  

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทั�งหมดในใบสมคัรนี� เป็นความจริงทุกประการ สอ.สร. จา้งเขา้มาทาํงานแลว้ปรากฏวา่ 

ขอ้ความในใบสมคัรงานและเอกสารที�นาํมาแสดง หรือรายละเอียดที�ใหไ้วไ้ม่เป็นความจริง สอ.สร. มีสิทธิจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง            

จ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั�งสิ�น และหากตอ้งพ้นสภาพการเป็นผูป้ฏิบติังานไม่วา่กรณีใด ๆ ขา้พเจา้ยนิยอมให ้ สอ.สร. หกัเงินที�

ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเพื�อชดเชยใชห้นี� สินใหแ้ก่ สอ.สร. จนหมด

ใบสมคัรตามที�สหกรณ์กาํหนด




