
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากดั 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
---------------------------------- 

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จ ากัด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด ข้อ 93 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด ว่าด้วย การเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี ้
 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
     1.1  เจ้าหน้าทีด่้านกฎหมาย                                1   ต าแหน่ง 
     1.2  เจ้าหน้าทีด่้านการเงิน – บัญช ี   2   ต าแหน่ง  

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

               2.1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2.1.2 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
2.1.3 ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  
        ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่น่ารังเกียจ  

   หรือติดยาเสพติด  
     2.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     2.1.6 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท า 

   โดยทุจริต 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ 
        เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

                    2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ โทษหรอื 
        ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

                    2.1.9 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                    2.1.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
 

      2.2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.2.1 เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย 
                               - ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ ส าหรับผู้ที่มีใบอนุญาตว่าความ  

  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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2.2.2 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน – บัญชี 
      - ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรขีึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  การเงินการธนาคาร  
   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ สาขาอื่นท่ีมีวิชาการเงิน การบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
3.  การรับสมัคร  

               3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. –16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษา จ ากัด ชั้น 4 อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

     3.2 หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร  
   3.2.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
   3.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว X1.5 นิ้ว   

 จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
    3.2.3 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ 
    3.2.4 ส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ 
    3.2.5 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมต้นฉบับ 
    3.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ 
    3.2.7 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ัน 1 (ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร) 
    3.2.8 ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  
 3.2.9 ส าเนาหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล ทะเบียนสมรส  
 3.2.10 ค่าสมัคร 100 บาท (จะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ) 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษา จ ากัด อาคารสมานฉันท์ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  หรือทาง 
http:// www.teachercoop-ged.or.th 
 

5.วันที่สอบคัดเลือก 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  
 

6. สถานที่สอบคัดเลือก  
     จะประกาศในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

 

7. วิชาที่สอบคัดเลือก 
    7.1 เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย  

                  - วิชาความรู้ทั่วไป พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  
จ ากัด พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (100 คะแนน) 

       - วิชาเฉพาะต าแหน่งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์  (100 คะแนน)  
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                     -  สอบปฎิบัติ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,Power point)     

(50 คะแนน) 
       - สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 
     7.2 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน – บัญชี  

                    - วิชาความรู้ท่ัวไป พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  
  จ ากัด พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (100 คะแนน)               
- วิชาเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร (100  คะแนน) 
-  สอบปฎิบัติ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,Power point)    
   (50 คะแนน) 
- สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 

 

8. เกณฑ์การตัดสิน                                  
     8.1 ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดย 

เรียงล าดับคะแนนหากคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนจากวิชาเฉพาะต าแหน่ง หากเท่ากันอีกให้พิจารณา
คะแนนจากวิชาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฎิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์  หากเท่ากัน
อีกให้พิจารณาคะแนนการสอบปฎิบัติใช้คอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับ  หากเท่ากันอีกให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
 

9  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
            9.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30  น. ณ ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด  อาคารสมานฉันท์ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และทาง http:// www.teachercoop-ged.or.th 
            9.2 รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. และเริ่ม
ทดลองการปฏิบัติงานวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด 
อาคารสมานฉันท์ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

10. อัตราเงินเดือน      
               - อัตราเงินเดือนข้ันต้น ระดับเจ้าหน้าที่ 15,350.- บาท 
 

          11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
                  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการประเมินการทดลองปฎิบัติงาน ตาม
ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด ว่าด้วย การเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 

         
(นายสุรินทร์  ต่อเนื่อง) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด 


