
 

 
ประกาศ  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จำกัด 

ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จำกัด 

*********** 
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอ ๖๗ (ก)  (๒) 

และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔                 
(แกไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ และที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ ๖๖ คราวประชุมครั ้งท่ี                
๑๓/๒๕๖๕ เมื ่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประกาศ            
รับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด มีขอกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีจะรับสมัคร    จำนวน  ๑  อัตรา  ดังนี้ 
ตำแหนง เจาหนาท่ีการเงิน/การบัญชี   

๒. อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๒๒๐ บาท   
 ๓. คุณสมบัติท่ัวไป 

 ๓.๑ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ. ๒๕๖๔ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศสหกรณที่เกี่ยวของกับการนี้            
ทุกฉบับทุกประการ 

๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ 
๓.๓ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ 
๓.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษพิษสุราเรื้อรัง 
หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

๓.๕ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๓.๖ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

๓.๗ ไมเปนผูเคยลงโทษถึงตองออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

๓.๘ ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

๓.๙ ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทำความผิดวินัยซึ่งอาจตองไดรับโทษไลออกหรือให
ออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจาหนาท่ี 

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
๔.๑ ตำแหนง เจาหนาท่ีการเงิน/การบัญชี 

  ๔.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาการบัญชี หรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเห็นสมควร 

//...๕. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 



 
 
 

 ๕. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
      ๕.๑ ใบสมัครตามท่ีสหกรณกำหนด 
       ๕.๒ ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ                 จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๓ สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๔ สำเนาทะเบียนบาน              จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๕ ปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  

      และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  จำนวน  ๑  ชุด 
       ๕.๖ รูปถายขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๓  แผน 
       ๕.๗ คาธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ) 
 ๖. กำหนดการรับสมัคร 

๖.๑ ผูสมัครตองมาขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกำหนดยื่นใบสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคล
เปนเจาหนาท่ี ระหวางวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันเสาร ท่ี ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดสหกรณ) 

๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติ วันอังคาร ท่ี ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖.๓ ผูสมัครตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายและลงทะเบียนตอบรับในเขตจายของไปรษณียไว

ในใบสมัคร  
๖.๔ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อตอเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 
๖.๕ ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด ๆ และฟองรองตอสหกรณกรณีท่ีดำเนินการโดยชอบตามขอบังคับ

และระเบียบสหกรณไมได 
 ๗. การคัดเลือก   

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ ในวันอาทิตย ท่ี ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา๐๘.๓๐ น. 
เปนตนไป และผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

๗.๑ วิชาความรูความสามารถท่ัวไป  ๑๐๐  คะแนน 
๗.๒ วิชาความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง ๑๐๐ คะแนน 

  ตำแหนง เจาหนาท่ีบัญชี /เจาหนาท่ีการเงิน  
   เนื้อหาครอบคลุมถึงความรูเกี ่ยวกับกฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐกิจ สังคม ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพย พระราชบัญญัติสหกรณ ความรูระบบบัญชีสหกรณออมทรัพย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
สมุดบัญชี ผังบัญชี ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  งบดุล งบการเงิน หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ และความรูเกี่ยวกับสถานการณ
ปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

๗.๓ ความเหมาะสมกับตำแหนง ๑๐๐ คะแนน  
  การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งโดยวิธีสอบสัมภาษณ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวกับผูรวมงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง              

//...๘. เกณฑการคัดเลือก   



 
 
 
        ๘.  เกณฑการคัดเลือก   

ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ถาคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีไดคะแนนความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาถาคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีได
คะแนนความรูความสามารถเพาะตำแหนงมากกวา และไมมีการข้ึนบัญชีไวแตอยางไร             

๙. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
๙.๑ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเปน

เจาหนาที่สหกรณ ในวันอาทิตย ท่ี ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะติดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณออม
ทรัพยครูสุรินทร  จำกัด และเว็บไซด www.coopsurin.com 

 ๙.๒ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.และเริ ่มปฏิบัติงานในวันศุกรที ่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.           
เปนตนไป 

๑๐. หลักประกันในการจาง   
                 ๑๐.๑ ตองมีขาราชการประจำ ระดับไมต่ำกวาชำนาญการ เปนผูค้ำประกัน จำนวน ๑ คน และ 
                 ๑๐.๒ ตองมีเงินสด หรือ เงินฝากในบัญชีสหกรณตามกระทรวงแรงงานกำหนด หรือ 
                 ๑๐.๓ อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน จำนองเปนประกันในวงเงินราคาประเมิน
ของสำนักงานท่ีดินในแตละแหงท่ีท่ีดินตั้งอยู คิด ๘๐ % ของราคาประเมินแลวไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
                  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(นายคำปุน  บุญเชิญ)  

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

 

http://www.coopsurin.com/

