ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป!นเจ#าหน#าที่การเงินสหกรณ จํานวน 1 อัตรา
และ เจ#าหน#าที่สินเชื่อสหกรณ จํานวน 1 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ฯ ขอ 66 (6) ,ขอ 91 (10) และระเบียบว&าดวยเจาหนาที่
สหกรณ พ.ศ.2560 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ไดพิจารณาเห็นว&าเพื่อความต&อเนื่องของงานและประโยชนในการพัฒนากิจการสหกรณใหเจริญกาวหนา สอดคลอง
กับ ขอบังคับของสหกรณ จึงรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป>นเจาหนาที่การเงินในสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด จํานวน 1 อัตรา และเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนตามประกาศสหกรณ
คําสั่ง ที่ 4/2562 เรื่องอัตราเงิ นเดื อนเจาหนาที่สหกรณ วุฒิปริญญาตรี ขั้นที่ 1 เดือนละ 15,440 บาทต&อเดื อน
จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป>นเจาหนาที่บัญชีสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ
นิติกร ดังต&อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู#สมัครเป!นเจ#าหน#าที่การเงินสหกรณ
1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย อายุระหว&าง 20 – 40 ปB
1.2 เป>นผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม&เป>นผูทุพพลภาพ หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน
ไม&สมประกอบ หรือโรคเรื้อน หรือวัณโรค หรือโรคเทาชาง หรือโรคยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.4 ไม&เป>นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม&เป>นผูมีหนี้สินลนพนตัว
1.6 ไม&เป>นผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ที่กระทําโดยทุจริต
1.7 ไม&เป>นผูเคยถูกไล&ออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หน&วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต&อหนาที่
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง
2.1 การศึกษาไม&ต่ํากว&าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน , การเงินการธนาคาร บัญชีธุรกิจ
บัญชีคอมพิวเตอร บัญชีสหกรณ หรือเศรษฐศาสตรสหกรณ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยมีวิชาหรือเทียบเท&าการ
บัญชีที่มีลงทะเบียนในวิชาการบัญชีและเกี่ยวของกับบัญชีไม&นอยกว&า 18 หน&วยกิต
2.2 มีอายุไม&เกิน 40 ปBบริบูรณนับถึงวันสมัคร
2.3 ความรูความสามารถ มีความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในดานงานการเงิน หรือ บัญชี และใช
ระบบงานคอมพิวเตอรไดเป>นอย&างดี

2.4 มีความรูพื้นฐานทางดานภาษีอากรธุรกิจ และกฎหมายแพ&งและพาณิชย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสหกรณ
2.5 ประสบการณ หากมีประสบการณหรือเคยผ&านงานดานการเงินบัญชี บัญชีสหกรณและงานที่
เกี่ยวของกับสหกรณหรือเคยปฏิบัติงานในสหกรณ จะไดรับพิจารณาเป>นพิเศษ
2.6 ผูสมัครที่เป>นเพศชายตองผ&านการเกณฑทหารมาแลวจึงมีสิทธิสมัครได
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู#สมัครเป!นเจ#าหน#าที่สินเชื่อสหกรณ
1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย อายุระหว&าง 20 – 40 ปB
1.2 เป>นผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม&เป>นผูทุพพลภาพ หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน
ไม&สมประกอบ หรือโรคเรื้อน หรือวัณโรค หรือโรคเทาชาง หรือโรคยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.4 ไม&เป>นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม&เป>นผูมีหนี้สินลนพนตัว
1.6 ไม&เป>นผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ที่กระทําโดยทุจริต
1.7 ไม&เป>นผูเคยถูกไล&ออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หน&วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต&อหนาที่
4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง
2.1 การศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตและเนติ
บั ณฑิ ตไทย หรื อคุ ณวุ ฒิ อย& า งอื่ น ที่ เ ที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช านิ ติ ศาสตร โดยมี วิ ช าหรื อเที ย บเท& า ที่ มี
ลงทะเบียนในสาขาวิชานิติศาสตรไม&นอยกว&า 18 หน&วยกิต
2.2 มีอายุไม&เกิน 40 ปBบริบูรณนับถึงวันสมัคร
2.3 ความรูความสามารถ มีความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในงานดานนิติกร และกฎหมายแพ&ง
และพาณิชย มีความรูพื้นฐานทางดานภาษีอากรธุรกิจ และกฎหมายแพ&งและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สหกรณ
2.4 ประสบการณ หากมีประสบการณหรือเคยผ&านงานดานนิติกร กฎหมายสหกรณและงาน
ที่เกี่ยวของกับสหกรณหรือเคยปฏิบัติงานในสหกรณ จะไดรับพิจารณาเป>นพิเศษ
2.5 ผูสมัครที่เป>นเพศชายตองผ&านการเกณฑทหารมาแลวจึงมีสิทธิสมัครได
5. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวผูสมัครที่ทางราชการออกให จํานวน 3 ชุด
3.2 สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร จํานวน 3 ชุด
3.3 หลักฐานการศึกษา
3.3.1 ปริญญาบัตรหรื อใบรับ รองการสํ า เร็จ การศึ กษาฉบับ จริ ง พรอมฉบับ ถ& ายเอกสาร
จํานวน 3 ชุด
3.3.2 ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พรอมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน 3 ชุด
3.3.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ โสด สมรส (ถามี) พรอมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน 3 ชุด

3.4 หลักฐานประสบการณในการผ&านงานฉบับจริง (ถามี) พรอมฉบับถ&ายเอกสาร จํานวน 3 ชุด
3.5 ใบรับรองแพทยแผนปJจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งออกใหไม&เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ&ายหนาตรง ไม&สวมหมวก ไม&ใส&แว&นตาดํา ถ&ายมาแลวไม&เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 3 รูป
3.7 ค&าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท (จะไม&คืนใหทุกกรณีใด ๆ )
3.8 หลักฐานประกอบใบผ&านการเกณฑทหาร (ผูสมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
6. วิธีการคัดเลือก (วัดผลโดยคะแนนสอบ ทั้ง 2 ภาค)
6.1 การทดสอบความรู#ทฤษฎีความรู#ทั่วไป ตําแหน/งเจ#าหน#าที่การเงิน
6.1.1 ทดสอบความรูทั่วไปและเฉพาะตําแหน&ง
6.1.2 สอบสัมภาษณ
6.2 การทดสอบความรู#ทฤษฎีความรู#ทั่วไป ตําแหน/งเจ#าหน#าที่สินเชื่อสหกรณ
6.2.1 ทดสอบความรูทั่วไปและเฉพาะตําแหน&ง
6.2.2 สอบสัมภาษณ
7. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และคัดเลือก
7.1 วันรับสมัคร ตั้งแต&วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
(เวนวันหยุดราชการ)
7.2 สถานที่รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
7.3 เวลารับสมัคร ตั้งแต&เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
7.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พรอมประกาศสถานที่สอบ
7.5 วันสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565
7.5.1 สอบภาคทฤษฎี เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
7.6 ประกาศผลรายชื่อผูผ&านการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎี เพื่อสอบสัมภาษณ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด และ
www.phangngacoop.com พรอมประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ
7.7 สอบสัมภาษณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป>นตนไป (ผูที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ตองผ&านคะแนนขอเขียนไม&นอยกว&า 60%)
7.8 ประกาศผลผูผ&านการคัดเลือกเป>นเจาหนาที่การเงินสหกรณ , เจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ และผูที่
ไดรับการขึ้นบัญชีในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด และ
www.phangngacoop.com

8. การแต/งตั้ง
สหกรณจะขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกที่ผ&านเกณฑ จากผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ ผูไดรับการ
คัดเลือกจะตองมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สํานักงานสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด หากไม&มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กําหนด สหกรณจะถือว&าสละสิทธิ์และ
สหกรณจะเรียกผูที่ไดคะแนนรองลงไปตามลําดับมารายงานตัวต&อไป (ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ) และสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สงวนสิทธิในการที่จะบรรจุหรือไม&โดยใหอยู&ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด และถือว&ามติดังกล&าวเป>นอันสิ้นสุดจะฟeองรองมิได
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

(นายวิรัตน เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

