ประกาศ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณฯ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ชี ย งราย จํ า กั ด มีค วามประสงค จ ะรั บ สมั ครสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า
ปฏิ บั ติ ง านเป น เจ า หน า ที่ ส หกรณ ฯ ตํ า แหน ง พนั ก งานฝ า ยบั ญ ชี อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ขอ 93(6)และขอ 96 โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนเจาหนาที่
สหกรณฯตําแหนงพนักงานฝายบัญชี จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 15,060.00 บาท ดังนี้
1. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1.1 จัดทําบัญชีทุกประเภทรวมถึงงบประมาณรายจาย งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
ใหเปนปจจุบนั
1.2 ควบคุม ดูแล ทะเบียนหุน /ทะเบียนหนี้ ใหเปนปจจุบนั ใหตรงกับขอมูลดานคอมพิวเตอร
1.3 จัดเก็บ รักษาเอกสาร หลักฐานทางบัญชีไวในทีป่ ลอดภัย
1.4 ทําการปดบัญชีในวันสิน้ ปทางบัญชี เพื่อนํางบการเงินใหแกผสู อบบัญชีไดตรวจสอบ
และรับรอง
1.5 ชวยเหลืองานในฝายตามความเหมาะสมและความจําเปน หรือตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
1.6 ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีผ่ บู ังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติของผูส มัคร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณของสหกรณ
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ และไมเกิน 35 ป บริบูรณ (นับถึงวันสมัคร)
หากเปนชายตองพนการเกณฑทหารแลว
(3) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปน
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(7) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
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(8) ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยไดกระทําผิดวินัยซึ่งอาจตองไดรับโทษ ไลออก
หรือใหออกตามระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่
(9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(10) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานฝายบัญชี
(1) เปนผูไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
(2) มีความรูดานการบัญชีเรียนวิชาการบัญชีมาไมนอยกวา 45 หนวยกิต
(3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี (โปรแกรม
Microsoft word, Microsoft excel และการใช Internet)
3. การรับสมัคร
3.1 สถานทีร่ บั สมัคร
(1) ใหผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เลขที่ 402 หมู 3 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันเวลาที่ประกาศสอบคัดเลือก
3. 2 หลักฐานทีต่ องยืน่ พรอมใบสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน
(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด
1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(3) บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาวุฒิการศึกษา (นําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร) และสําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับภาษาไทยทุกระดับชั้นการศึกษาที่แสดงวาเปนผูที่มี คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
สมัคร ระดับละ 1ชุด แสดงผลการเรียนวิชาการบัญชีไมนอยกวา 45 หนวยกิต (จะตองสําเร็จการศึกษากอนวัน
กอนวันเปดรับสมัคร)
(5) หากเปนชายตองมีใบผานการเกณฑทหาร ( ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43)
(6) สําเนาทะเบียนบาน (นําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร) จํานวน 1 ฉบับ
(7) สํา เนาหลั กฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ ยนชื่ อตัว หรือชื่ อสกุล ในกรณีที่ชื่อตัว หรื อชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน (นําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร) อยางละ 1 ฉบับ
(8) ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ตรวจ
รางกาย จํานวน 1 ฉบับ และแสดงไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ทั้งไมเปนโรคตองหาม ซึ่งไดแกโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจ
แกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(9) หลักฐาน/หนังสือ รับรองประสบการณทํางาน (ถามี)
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวดวย
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3.3 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การสอบคัดเลือก
4.1 รับสมัคร ตัง้ แตวนั ที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 ในวันทําการสหกรณ
( วันอังคาร – วันเสาร เวลา 08.30 - 15.30 น. )
4.2 ประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิส์ อบคัดเลือก วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (สหกรณฯ จะประกาศ
ใหทราบโดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณฯ และทางเวปไซตของสหกรณ www.crtc.co.th)
4.3 กําหนดวันสอบ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562
4.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าํ เปนตอการ
ปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนงทีส่ มัครเขารับการคัดเลือกโดยการสอบ ดังนี้
วันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2562
ภาคความรูค วามสามารถทัว่ ไป 50 คะแนน
เวลา 10.00 – 11.00 น -ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณฯ และคอมพิวเตอร (50 ขอ) 50 คะแนน
ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะตําแหนง 200 คะแนน
เวลา 13.00 - 14.30 น. -ความรูความสามารถทางบัญชี
(50 ขอ)
100 คะแนน
เวลา 15.00 – 16.30 น. -การปฏิบัติทางบัญชี
( 1 ขอ)
100 คะแนน
วันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562 (สหกรณฯ จะประกาศเวลาสอบพรอมรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
ภาคความเหมาสมกับตําแหนง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 50 คะแนน
โดย วิธีการสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก
- ประวัติสวนตัว การศึกษา
10 คะแนน
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
10 คะแนน
- มนุษยสัมพันธ / เจตคติ
10 คะแนน
- ประสบการณการทํางานทางบัญชี
20 คะแนน
4.5 ขอปฏิบตั สิ าํ หรับผูเ ขาสอบ (ทุกสวนทีม่ ีการสอบ)
(1) ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขาหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดสอบผานไปแลว 15 นาที

(2) ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพ เรียบรอยและไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวม
กางเกงยีนส เสื้อยืดหรือรองเทาแตะเขาหองสอบโดยเด็ดขาด
(3) ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบยกเวน
เครื่องคิดเลข
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4.6 เกณฑการตัดสิน
(1) ผูเขาสอบคัดเลือก ตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง ตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง
(2) การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน
แตละภาครวมกันไมต่ํากวารอยละ 60
4.7 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
4.8 วันรายงานตัว
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
4.9 ทําสัญญาจาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
5. การรายงานตัวเพื่อปฏิบตั ิงาน
สหกรณฯ จะออกหนังสือแจงใหผูสอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวใน วันทําการของสหกรณฯ
หากผูสอบคัดเลือกไดไมไปรายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์และสหกรณฯจะเรียกตัวผูสอบคัดเลือกได
ในลําดับถัดไป
6. หลักประกันสัญญาจาง
เพื่อประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแกสหกรณฯ เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
ในระหวางทดลองปฏิบัติงานในสหกรณฯ ซึ่งผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งจะตองจัดหาหลักประกัน ดังนี้
(1) เงินสดจํานวนไมเกิน 60 เทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยทีเ่ จาหนาที่ไดรับ หรือ
(2) มีขาราชการตั้งแตระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
อยางนอย 2 คน เปนผูค้ําประกันในวงเงินความเสียหายไมเกิน 60 เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ย
ที่เจาหนาที่ไดรับ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายวิราช ปอมบานตา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด

