
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง  จ  ากดั 
เร่ือง สอบคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

*************************** 

   ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง  จ  ากดั  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 111  ถนนวเิศษกุล  ซอย 5  ต าบล  
ทบัเท่ียง  อ าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 1 อตัรา ขั้น 15,060 บาท และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 1 อตัรา ขั้น 15,060 บาท   
ผูป้ระสงคจ์ะสอบคดัเลือก ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี 

 ข้อ 1.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป ดังนี้ 
(1)  มีสัญชาติไทย และ ศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
(2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3)  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
(4)  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่
เป็นโรคเร้ือน วณัโรคระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการ เป็นท่ีรังเกียจแก่
สังคม  โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง  
(5)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(6)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงใหอ้อกจากสหกรณ์ หรือ ออกจากราชการ หรือ ออกจาก
องคก์รของรัฐบาล หรือ สถาบนัอ่ืน 
(8)  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ 
หรือ ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

ข้อ 2.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีพืน้ความรู้ดังนี้ 
 2.1 ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการเงิน  

สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการคลงั สาขาการเงินและการคลงั 
 2.2 ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจดัการสารสนเทศ สาขาการจดัการ 

 ข้อ 3.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องใช้แบบใบสมัครของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากดั 
ผูส้มคัรสอบคดัเลือก ขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ฝ่ายธุรการสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั และช าระค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น)  
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เงินค่าธรรมเนียมสมคัรสอบน้ี สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ และมีเอกสารหลกัฐานในการสมคัร ดงัน้ี 
3.1 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร จ านวน 1 ชุด พร้อมฉบบัจริง 
3.2 ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุ และใบแสดงผลการศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
พร้อมฉบบัจริง 
3.3 ใบรับรองแพทย ์รับรองไม่เกิน 30 วนั ตามประกาศในขอ้ 1(4) จากสถานพยาบาล 
ของรัฐเท่านั้น 
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป 
3.5 ใบรับรองความประพฤติ (ขา้ราชการตั้งแต่ระดบัช านาญการเป็นผูรั้บรอง) 

ข้อ 4.  วชิาสอบคัดเลือกมีดังนี ้
 ผูส้มคัรสอบตอ้งสอบคดัเลือกโดยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 (1) วชิาความรู้ความสามารถทัว่ไป คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 - ความรู้เก่ียวกบั พรบ.สหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั 
 - ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

   หมายเหตุ   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือใชข้อ้สอบวชิาความรู้ความสามารถ  
ทัว่ไปชุดเดียวกนั 

(2) วชิาความรู้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 2.1 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน เน้ือหาเก่ียวกบั การเงิน การคลงั การธนาคาร 
 2.2 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ เน้ือหาเก่ียวกบั การจดัการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
(3) วชิาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ข้อ 5.  ก าหนดระยะเวลาย่ืนใบสมัคร 
  ใหผู้ส้มคัรสอบยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง  จ  ากดั  
ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 – 7 ตุลาคม 2559 เวน้วนัหยุดของสหกรณ์ 

 ข้อ 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานทีส่อบคัดเลือก และวนัสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูตรัง  จ  ากดั และทางเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ ( www.ttscc.net ) 
 ข้อ 7.  เง่ือนไขการรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูส้มคัรเขา้รับการสอบคดัเลือก จะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่ มี
คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิด
จากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ หรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามวฒิุของต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ อนัมีผลท าให้ 
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ผูส้มคัรสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูส้มคัรสอบขาดคุณสมบติัในการสมคัรสอบ
คร้ังน้ีตั้งแต่ตน้ โดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ ทั้งส้ิน 

 ข้อ 8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผู้สอบคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นเกณฑก์ารสอบคดัเลือก ตอ้งได้
คะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 และไดค้ะแนนรวมทุกวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด โดยเรียงล าดบัผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอ้ย หากคะแนนเท่ากนั ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ 
4(2) วชิาความรู้เฉพาะต าแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ หากคะแนนเท่ากนัอีก ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนน
ในขอ้ 4(3) วชิาความเหมาะสมกบัต าแหน่งมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ และถา้ยงัไดค้ะแนนเท่ากนัอีก ก็ให้
ยดึถือล าดบัท่ีการสมคัรก่อนเป็นผูไ้ดล้  าดบัก่อน  

ข้อ 9.  การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบคดัเลือกของเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายการเงินและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ ตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได ้ เรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดมา
ตามล าดบั และข้ึนบญัชีไว ้ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัประกาศผลการสอบคดัเลือก แต่ถา้หากสหกรณ์ประกาศสอบ
คดัเลือกบุคคลเขา้ท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ก่อนครบ 2 ปี บญัชีสอบคดัเลือกท่ีข้ึนไวใ้หย้กเลิก ตั้งแต่วนัท่ี
มีประกาศสอบคดัเลือกเป็นตน้ไป 

 ข้อ 10.  ผู้สอบคัดเลือกได้ 
  การบรรจุแต่งตั้ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั จะบรรจุใหไ้ดรั้บอตัราเงินเดือนเท่าท่ี
ก าหนดไวเ้ท่านั้น ผูส้มคัรจะขอใชสิ้ทธิเพื่อขอเล่ือนเงินเดือนมิได ้

  ผูส้มคัรสอบคดัเลือกผูใ้ด ไม่สามารถหาหลกัทรัพยห์รือบุคคลมาเพื่อค ้าประกนัการท างาน
กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง  จ  ากดั  ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั จะไม่บรรจุแต่งตั้งและจะเรียกผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัถดัไปบรรจุแต่งตั้งแทน 
 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2559 
  

 
 

( ดร.สวนดี นานอน ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จ  ากดั 

 


