
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 
   

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 
2 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่ทั่วไป 1  อัตรา และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  1 อัตรา  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
2563 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  อนุมัติแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  เพ่ือคัดเลือกบุคคล           
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 คน อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด พ.ศ.2544            
ข้อ 85 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2558 และตาม 
มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น 
เจ้าหน้าที่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.  ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 

- เจ้าหน้าที่ทั่วไป เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 15,440.00 บาท  
- เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 22,000.00 บาท  
  สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 
 

 2.  คุณสมบตัิทั่วไป 
2.1   มีสัญชาติไทย  
2.2   มีอายุตั้งแต ่20 ปีบริบูรณ์  และอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย    
2.3   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
2.4   ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไมส่มประกอบ 

และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษรา้ยแรง  ทั้งไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย                 
โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม    

2.5  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
2.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.7  ไมเ่ป็นผู้ถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ฯ หรือออกจากราชการหรือออกจากองค์การ              

ของรัฐบาล  หรือสถาบันอ่ืน 
2.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ                         

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
2.9  ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
2.10 สำหรับผู้สมัครชาย จะต้องมีหลักฐานผ่านการเรียน รด.ปีที่ 3 แล้ว หรือมีหลักฐาน  

การพ้นพันธะทางทหารประกอบการสมัครด้วย 
 

 3.   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.1  เจ้าหน้าที่ทั่วไป สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทางกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาการบัญชี  

และตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  (ทั้งนี้ต้องมีวิชาเรียนที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองค์ความรู้ของสาขาวิชา              
การบัญชี  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)              

3.2  เจ้ าหน้าที่ คอมพิว เตอร์  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ำกว่ าวุฒิปริญญาตรี  ทางกลุ่ มวิชาสาขา  
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ (ทั้งนี้ต้องมีวิชาเรียนที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองค์ความรู้ด้าน 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)              
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4. การสมัคร 
4.1 วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

                          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  
ตั้งแตว่ันที ่ 2 – 6  มีนาคม   2564  เวลา 08.30 - 16.00  น.  ในวันทำการสหกรณ์ฯ 

 

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป 
(2) สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ฉบับภาษาไทย พร้อมเอกสาร 

ตัวจริงต้นฉบับ  หรือหนังสือรับรองวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จ 
การศึกษาและได้รับอนมุัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ชุด  

(3) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล, ใบทหาร  

กองเกิน  อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
       (5)  ใบรับรองแพทย์ ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

 (6)  หนงัสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
 

5.  เงื่อนไขการสมัคร 
     ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า เป็น                 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ใน 
ใบสมัครพร้อมกับยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย 
เหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตาม 
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะ 
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก 
         วันที่  10  มีนาคม 2564   ณ ป้ ายประชาสัม พันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพชรบุ รี  จ ำกัด                   

และ www.phetcoop.com  
 

7.  กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
                         วันที่  21 - 22 มีนาคม  2564  เวลา 13.00 น . เป็นต้นไป สำหรับตารางสอบและสถานที่ 
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  
จำกัด  และ www.phetcoop.com  

 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
             8.1 ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปโดยการสอบข้อเขียน  
                   8.1.1 ความรู้ทัว่ไป ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, งานสารบรรณ (100 คะแนน) 
                  8.1.2 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู (50 คะแนน) 
              8.2 ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับการบัญชี  

(100 คะแนน) 
8.3 ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการประเมินจากประสบการณ์ 

และสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
 

         /9. หลักเกณฑ์.... 
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9.  หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
             9.1 ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปโดยการสอบข้อเขียน  
                    9.1.1 ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, งานสารบรรณ (100 คะแนน) 
                  9.1.2 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ความรูเ้กีย่วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  (50 คะแนน) 

9.2 ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ 
9.2.1 การสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน) 
9.2.2 การสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) 

9.3 ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการประเมินจากประสบการณ์  
และสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

 

10.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องผ่านการประเมิน  ภาค ก.  

และภาค ข.  แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  และคะแนนรวม ภาค ก. และภาค ข.  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

11. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านภาค ก. และภาค ข.   
                       ภายในวันที่ 24  มีนาคม  2564   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด   
และ www.phetcoop.com  

 

12. สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยประเมินจากประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์  
     วันที่ 26  มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  สถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล 
การคัด เลื อกผู้ ผ่ านภาค ก .  และภาค ข .  ณ ป้ ายประชาสัม พันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพชรบุ รี  จำกัด                       
และ www.phetcoop.com  

 

13. ประกาศผลการคัดเลือกและการขึน้บัญชีบุคคลทีผ่่านการคัดเลือก 
                      ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด   
และ www.phetcoop.com  โดยผลการประเมินภาค ค. จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  บุคคลที่ได้รับ 
คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

 

14. การทำสัญญาจ้าง 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด จะเรียกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้างซึ่งจะ                

แจ้งวันทำสัญญาให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก หากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัว
และทำสัญญาจ้างตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ฯ จะเรียกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไปแทน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
    

              (ลงชื่อ)      
               (ดร.สังเวียน   อ่อนแก้ว) 

                   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 
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                   เลขประจำตัวสอบ 
 
                                       ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 
 
 
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 

                  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด   

ตำแหน่ง.....................................................................   ซึ่งมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1.  ชื่อ และชื่อสกุล  (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................สัญชาติ................... 

2.  เกิดวันที่....................เดือน................................................พ.ศ.........................อายุ...............ปี .........................เดือน 

3.  วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครคือได้รับปริญญา..........................สาขาวิชาเอก............................................... 

4.  บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................................................................................... 

    ออกโดย................................................  วันออกบัตร..........................................วันหมดอายุ..................................... 

5.  ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี....................... หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย............................................. 

    ถนน.............................................. ตำบล/แขวง.............................................  อำเภอ/เขต............................... ......... 

    จังหวัด.........................................  รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์ (บ้าน)........................................ 

    โทรศัพท์ (มือถือ).......................................................................................................................................................... 

6.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
                  สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
       ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย 
       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                  สำเนาทะเบียนบ้าน 
   สำเนาใบสำคัญการสมรส  (ถ้ามี) 
  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   สำเนาใบทหารกองเกิน   (ถ้ามี) 

 ใบรับรองแพทย์ ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
ครบถ้วน และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศ 

 

      (ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัคร 

            (................................................................) 

      วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................. 

 

       /บันทึกของกรรมการรับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

    
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิว้ 


