
 

 

 
ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเป!นเจ#าหน#าท่ีการเงินสหกรณ�  จํานวน  1 อัตรา  

และ เจ#าหน#าท่ีสินเช่ือสหกรณ�  จํานวน 1 อัตรา 
 
 อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ฯ ข�อ 66 (6) ,ข�อ 91 (10) และระเบียบว&าด�วยเจ�าหน�าท่ี
สหกรณ� พ.ศ.2560  ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565    
ได�พิจารณาเห็นว&าเพ่ือความต&อเนื่องของงานและประโยชน�ในการพัฒนากิจการสหกรณ�ให�เจริญก�าวหน�า  สอดคล�อง
กับ ข�อบังคับของสหกรณ�   จึงรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเป>นเจ�าหน�าท่ีการเงินในสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา  จํากัด  จํานวน  1 อัตรา และเจ�าหน�าท่ีสินเชื่อสหกรณ�  จํานวน 1 อัตรา  เงินเดือนตามประกาศสหกรณ�
คําสั่ง ท่ี 4/2562 เรื่องอัตราเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� วุฒิปริญญาตรี ข้ันท่ี 1 เดือนละ  15,440 บาทต&อเดือน       
จึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเป>นเจ�าหน�าท่ีบัญชีสหกรณ� และเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�
นิติกร  ดังต&อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู#สมัครเป!นเจ#าหน#าท่ีการเงินสหกรณ� 

1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย  อายุระหว&าง  20 – 40 ปB 
1.2 เป>นผู�เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.3 ไม&เป>นผู�ทุพพลภาพ หรือไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน  

ไม&สมประกอบ หรือโรคเรื้อน หรือวัณโรค หรือโรคเท�าช�าง หรือโรคยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.4 ไม&เป>นผู�บกพร&องในศีลธรรมอันดี 
1.5 ไม&เป>นผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว  

  1.6 ไม&เป>นผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย� 
ท่ีกระทําโดยทุจริต 
  1.7 ไม&เป>นผู�เคยถูกไล&ออก ปลดออก หรือให�ออกจากราชการ องค�การ หน&วยงานของรัฐ หรือ 
เอกชน ฐานทุจริตต&อหน�าท่ี 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง 
  2.1 การศึกษาไม&ต่ํากว&าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน , การเงินการธนาคาร  บัญชีธุรกิจ 
บัญชีคอมพิวเตอร� บัญชีสหกรณ� หรือเศรษฐศาสตร�สหกรณ� และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�องโดยมีวิชาหรือเทียบเท&าการ
บัญชีท่ีมีลงทะเบียนในวิชาการบัญชีและเก่ียวข�องกับบัญชีไม&น�อยกว&า  18 หน&วยกิต 
  2.2 มีอายุไม&เกิน  40 ปBบริบูรณ�นับถึงวันสมัคร 
  2.3 ความรู�ความสามารถ มีความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด�านงานการเงิน หรือ บัญชี และใช�
ระบบงานคอมพิวเตอร�ได�เป>นอย&างดี 
 



  2.4 มีความรู�พ้ืนฐานทางด�านภาษีอากรธุรกิจ และกฎหมายแพ&งและพาณิชย� และกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข�องกับสหกรณ� 
  2.5 ประสบการณ�  หากมีประสบการณ�หรือเคยผ&านงานด�านการเงินบัญชี  บัญชีสหกรณ�และงานท่ี
เก่ียวข�องกับสหกรณ�หรือเคยปฏิบัติงานในสหกรณ�  จะได�รับพิจารณาเป>นพิเศษ 
  2.6 ผู�สมัครท่ีเป>นเพศชายต�องผ&านการเกณฑ�ทหารมาแล�วจึงมีสิทธิสมัครได� 
 3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู#สมัครเป!นเจ#าหน#าท่ีสินเช่ือสหกรณ�  

1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย  อายุระหว&าง  20 – 40 ปB 
1.2 เป>นผู�เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
1.3 ไม&เป>นผู�ทุพพลภาพ หรือไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน  

ไม&สมประกอบ หรือโรคเรื้อน หรือวัณโรค หรือโรคเท�าช�าง หรือโรคยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.4 ไม&เป>นผู�บกพร&องในศีลธรรมอันดี 
1.5 ไม&เป>นผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว  

  1.6 ไม&เป>นผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย� 
ท่ีกระทําโดยทุจริต 
  1.7 ไม&เป>นผู�เคยถูกไล&ออก ปลดออก หรือให�ออกจากราชการ องค�การ หน&วยงานของรัฐ หรือ 
เอกชน ฐานทุจริตต&อหน�าท่ี 
 4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง 
  2.1 การศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร�บัณฑิต หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร�บัณฑิตและเนติ
บัณฑิตไทย หรือคุณวุฒิอย&างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร�  โดยมีวิชาหรือเทียบเท&าท่ีมี
ลงทะเบียนในสาขาวิชานิติศาสตร�ไม&น�อยกว&า  18 หน&วยกิต 
  2.2 มีอายุไม&เกิน  40 ปBบริบูรณ�นับถึงวันสมัคร 
  2.3 ความรู�ความสามารถ มีความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในงานด�านนิติกร และกฎหมายแพ&ง
และพาณิชย� มีความรู�พ้ืนฐานทางด�านภาษีอากรธุรกิจ และกฎหมายแพ&งและพาณิชย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
สหกรณ� 
  2.4 ประสบการณ�  หากมีประสบการณ�หรือเคยผ&านงานด�านนิติกร  กฎหมายสหกรณ�และงาน 
ท่ีเก่ียวข�องกับสหกรณ�หรือเคยปฏิบัติงานในสหกรณ�  จะได�รับพิจารณาเป>นพิเศษ 
  2.5 ผู�สมัครท่ีเป>นเพศชายต�องผ&านการเกณฑ�ทหารมาแล�วจึงมีสิทธิสมัครได� 
 5. หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1 สําเนาบัตรประจําตัวผู�สมัครท่ีทางราชการออกให�  จํานวน  3 ชุด 
  3.2 สําเนาทะเบียนบ�านผู�สมัคร  จํานวน 3 ชุด 
  3.3 หลักฐานการศึกษา 
   3.3.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับจริง พร�อมฉบับถ&ายเอกสาร                                   
             จํานวน  3 ชุด 
   3.3.2 ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร�อมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน 3 ชุด 
   3.3.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  โสด  สมรส  (ถ�ามี) พร�อมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน 3 ชุด  



  3.4 หลักฐานประสบการณ�ในการผ&านงานฉบับจริง (ถ�ามี)  พร�อมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน  3 ชุด 
  3.5 ใบรับรองแพทย�แผนปJจจุบันชั้นหนึ่งซ่ึงออกให�ไม&เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
  3.6 รูปถ&ายหน�าตรง ไม&สวมหมวก ไม&ใส&แว&นตาดํา ถ&ายมาแล�วไม&เกิน 3 เดือน ขนาด  2 นิ้ว  
              จํานวน 3 รูป 
  3.7 ค&าธรรมเนียมสมัคร  100 บาท (จะไม&คืนให�ทุกกรณีใด ๆ ) 
  3.8 หลักฐานประกอบใบผ&านการเกณฑ�ทหาร (ผู�สมัครเพศชาย)  จํานวน 1 ฉบับ  
 6. วิธีการคัดเลือก  (วัดผลโดยคะแนนสอบ ท้ัง  2 ภาค)  
  6.1 การทดสอบความรู#ทฤษฎีความรู#ท่ัวไป ตําแหน/งเจ#าหน#าท่ีการเงิน 
   6.1.1 ทดสอบความรู�ท่ัวไปและเฉพาะตําแหน&ง  
   6.1.2 สอบสัมภาษณ� 
  6.2 การทดสอบความรู#ทฤษฎีความรู#ท่ัวไป ตําแหน/งเจ#าหน#าท่ีสินเช่ือสหกรณ�  
   6.2.1 ทดสอบความรู�ท่ัวไปและเฉพาะตําแหน&ง 
   6.2.2 สอบสัมภาษณ� 
 7. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร และคัดเลือก 
  7.1 วันรับสมัคร  ต้ังแต&วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565  
             (เว�นวันหยุดราชการ) 
  7.2 สถานท่ีรับสมัคร  ณ  สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด   
  7.3 เวลารับสมัคร  ต้ังแต&เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  
  7.4 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 พร�อมประกาศสถานท่ีสอบ  
  7.5 วันสอบภาคทฤษฎี ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 
    7.5.1 สอบภาคทฤษฎี  เวลา  09.00 น.  -  11.00 น. 
  7.6 ประกาศผลรายชื่อผู�ผ&านการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎี เพ่ือสอบสัมภาษณ�  
ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 เวลา  18.00 น. ณ  สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  และ  
www.phangngacoop.com พร�อมประกาศสถานท่ีสอบสัมภาษณ� 
  7.7 สอบสัมภาษณ�  วันท่ี 26 มิถุนายน 2565  เวลา  09.00 น.  เป>นต�นไป (ผู�ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ�
ต�องผ&านคะแนนข�อเขียนไม&น�อยกว&า 60%)    
  7.8 ประกาศผลผู�ผ&านการคัดเลือกเป>นเจ�าหน�าท่ีการเงินสหกรณ� , เจ�าหน�าท่ีสินเชื่อสหกรณ�  และผู�ท่ี
ได�รับการข้ึนบัญชีในวันท่ี 27 มิถุนายน 2565  ณ สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  และ  
www.phangngacoop.com 
 
 
 
 
 
 



 8. การแต/งตั้ง 
  สหกรณ�จะข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกท่ีผ&านเกณฑ� จากผู�ได�คะแนนสูงสุดตามลําดับ ผู�ได�รับการ
คัดเลือกจะต�องมารายงานตัวเพ่ือปฎิบัติงานในวันท่ี 1 กรกฎาคม  2565 เวลา 08.30 น. ณ สํานักงานสหกรณ�ออม
ทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด   หากไม&มารายงานตัวภายในวันเวลาท่ีกําหนด สหกรณ�จะถือว&าสละสิทธิ์และ
สหกรณ�จะเรียกผู�ท่ีได�คะแนนรองลงไปตามลําดับมารายงานตัวต&อไป (ภายในวันท่ี  7 กรกฎาคม 2565 ) และสหกรณ�
ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สงวนสิทธิในการท่ีจะบรรจุหรือไม&โดยให�อยู&ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  และถือว&ามติดังกล&าวเป>นอันสิ้นสุดจะฟeองร�องมิได� 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   มิถุนายน  2565 

                                                                                  
                 (นายวิรัตน�    เพาะปลูก) 
                     ประธานกรรมการ 
         สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


