
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่สหกรณ์” 

*************************** 
  ด้วย ในปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ปี 2563 – 2564 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
จะครบเกษียณอายุ จ านวน 5 คน เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้ารับต าแหน่งแทนผู้เกษียณอายุดังกล่าว 
สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือจ้างให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในต าแหน่งที่ว่าง โดยใน
ระยะแรกจะบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนบรรจุในต าแหน่งดังกล่าว 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ข้อ 93, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2561 หมวด4 ข้อ8 – ข้อ17 และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้.- 

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน 

   1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
    1.1.1 มีสัญชาติไทย 
    1.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี 
    1.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    1.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
     ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
     แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
    1.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    1.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายโดยค าพิพากษาของศาล หรือเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
    1.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากสหกรณ์ หน่วยงานรัฐบาล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
    1.1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือท าสิ่งที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย มีโทษให้จ าคุก  
     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    1.1.9 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาแล้ว 
    1.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    1.2.1  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน 
     สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังแนบท้าย 
     ประกาศสหกรณ์ฯ 
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  2. เงื่อนไขการจ้าง 
   2.1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ต าแหน่งที่ว่างลงตามประกาศสหกรณ์ฯ 
    2.1.1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี หรือต าแหน่งอ่ืนที่สหกรณ์ 
     ก าหนด 
    2.1.2 อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,440.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ครูราชบุรี จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 

  4. การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
   4.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
   4.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ ไว้ใน 
    ใบสมัคร และกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครสอบแข่งขันได ้จะเรียกร้องสิทธิ 
    ใดๆไม่ได้ 
   4.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 
   4.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
    4.4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
    4.4.2 ส าเนาวุฒิบัตร/ปริญญาบัตรหรือส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า 
     เป็นวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครคือวันที่  
     7 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
    4.4.4 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
     พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดย สถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งอออกให้ 
     ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันรับสมัคร 
    4.4.7 ใบรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 
    *ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
   4.5 ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่า กรณีใดๆเว้นแต่ 
    มีการยกเลิกการสอบแข่งขัน 
   4.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครสอบ  
    และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
    ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
    สอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ กพ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
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  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน 
   สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ครูราชบุรี จ ากัด, เว็บไซต์ www.rtsccoop.com สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด 
  ราชบุรี 
 

  6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   คณะกรรมการด าเนินการจะด าเนินการแข่งขันด้วยวิธี ดังนี้ 
    6.1 การสอบข้อเขียนในวิชาต่อไปนี้ (60 คะแนน) 
     6.1.1 ความรู้ทั่วไป 
      6.1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ 
      6.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
      6.1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
     6.1.2 ความรู้เฉพาะต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      6.1.2.1 พ.ร.บ. การเงิน ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      6.1.2.2 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
      6.1.2.3 พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
      6.1.2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
       การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
      6.1.2.5 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 
      6.1.2.6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ 
    6.2 การทดสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง 
     6.2.1 ภาคปฏิบัติ  (10 คะแนน) 
     6.2.2 สัมภาษณ์   (30 คะแนน) 
      ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งจากการปฏิบัติ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 
     การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ของผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน เช่น ความรู้ 
     ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ  
     ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
     รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
     ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี้.- 
      6.2.2.1 ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
      6.2.2.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
      6.2.2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
      6.2.2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
      6.2.2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

http://www.rtsccoop.com/
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  7. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และภาคความเหมะสมเฉพาะ 
  ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และรวมทั้ง 2 ภาค ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

  8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท าการสอบแข่งขัน 
   ท าการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงาน 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 (ภาคเช้าสอบข้อเขียน 
  ภาคบ่ายสอบความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง) เป็นต้นไป 
   

  9. การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบแข่งขัน โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2563 
  ให้ถือว่าการอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ เป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ และให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน 
  ได้ทั้งหมดไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีและผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใด 
  กรณีหนึ่งดังนี้.- 
   9.1 ได้รับการจ้างตามต าแหน่งไปแล้ว 
   9.2 ไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างตามก าหนด 
   9.3 ขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   9.4 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   9.5 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัคร 
   9.6 เมื่อมีการประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่ในต าแหน่งเดียวกัน 
 

  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   10.1 ผู้สอบแข่งขันได ้จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จ านวนและอัตรา 
    เงินเดือนตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และจะบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าที ่ที่ว่างจ านวน 2 ต าแหน่ง ในวันที่ 1 กันยายน 2563 (โดยต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน 
    หากผ่านการประเมินทดลองงานก็จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  
    จ ากัด ต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน) 
     ในกรณีภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ 
    แข่งขันได้ที่เหลืออยู่ดังกล่าว และต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน หากผ่านการประเมินทดลอง 
    ปฏิบัติงาน ก็จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ต่อไป โดยให้มีผล 
    นับแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน 
 

  11. หลักประกัน 
   ผู้ที่ได้รับการสอบแข่งขันได้ เพ่ือจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังกล่าว ต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้ 
    11.1 มีข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป หรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 
     หนึ่งคนเป็นผู้ค้ าประกัน หรือ 
    11.2 มีเงินสดจ านวนไม่น้อยกว่า 60 เท่าของเงินรายได้เฉลี่ยรายวันฝากไว้กับธนาคารของรัฐบาลเป็นประกนั 
     หรือ 
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    11.3 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจ านองรายอ่ืน ซึ่งราคาประเมินไม่ต่ ากว่า 50,000.- บาท จ านอง 
     เป็นประกันต่อสหกรณ์ฯ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายนรงค์  บัวชุม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
บัญชีกลุ่มสาขาวิชาเอก 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ฯ ดังนี้.- 

 

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
1. การเงิน 
2. การบริหารงานการเงิน 
3. การเงินและการธนาคาร 
4. การธนาคารและการเงิน 
5. การเงินและธุรกิจการเงิน 
6. บัญชี 
7. การบัญชี 
8. การบัญชีการเงิน 
9. เศรษฐศาสตร์การเงิน (สาขาการเงิน) 
10. เศรษฐศาสตร์การคลัง (สาขาการคลัง) 
11. การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
12. การบริหารธุรกิจ (บัญชี) 
13. การบัญชีต้นทุน 
14. การสอบบัญชี 
15. ธุรกิจศึกษา – บัญชี 
16. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม ข้อ 1 – 15 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


