ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จานวน 2 อัตรา
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2560 คือ
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
1.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
1.1.9 ไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่งจะได้รับโทษให้ออก หรือไล่ออก
ว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสาหรับพนักงาน
1.2 มีคุณสมบัติตามข้อ 21.2 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2560 คือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ซึ่งทางราชการรับรอง โดยมีคะแนนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50 ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1.2.1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
1.2.2 การบัญชี
1.2.3 สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2.4 การจัดการทั่วไป
1.2.5 บริหารธุรกิจ
หากสหกรณ์พบภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศนี้สหกรณ์
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพิกถอนสาหรับการสมัครสอบและสิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น แม้ว่าจะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งแล้วรวมทั้งสหกรณ์จะไม่คืนเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ

2. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครจานวน 200 บาท
และหลักฐานเอกสารตามข้อ 3 ได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00-16.00 น.
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สาเนาบัตรประชาชน
3.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันรับรอง
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.6 เอกสารอื่น (ถ้ามี)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายใน
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
5. วันเวลา และวิธีการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จะทาการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไป และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.2 ภาคปฏิบัติ (ภาค ข.) สอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ได้แก่ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และงานสารบรรณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติ ในวันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันอังคาร
ที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนจานวนไม่เกิน 10 คน และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศ
7. การบรรจุและแต่งตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่สอบได้ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,010 บาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด จะมีหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้สอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานที่ที่ผู้สอบคัดเลือกได้แจ้งไว้ตามใบสมัคร ถ้าผู้ได้รับการเรียกตัวไม่
มารายงานตัวตามกาหนดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
จะดาเนินการเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลาดับถัดไปแทน

8. การทาสัญญาจ้างและหลักประกัน
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องทาสัญญาจ้างต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดโดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการประจาของรัฐหรือเอกชน
ก่อนทาสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์จะต้องจัดให้มีหลักประกันตามข้อ 40 แห่ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงาน พ.ศ. 2560
คือ เงินสดหรือหลักทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันมูลค่าไม่ต่ากว่า 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) เป็นหลักประกันและมีบุคคลค้าประกันซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่าจานวน 2 คน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายพิชัย ก้อนนาค)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด

หมายเหตุ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์สามารถ
ดูได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ และเว็บไซด์ ayutthayatsc.net

แนบท้ายประกาศการสอบพนักงานสหกรณ์
ตาแหน่ง พนักงาน
หลักสูตรภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
1. ความรอบรู้ ข่าว เหตุการณ์สาคัญปัจจุบัน
2. ความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านตัวเลข ด้านภาษาไทย ด้านเหตุผล)
3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
- ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการ วิธีการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และคอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบัติงาน
- คุณธรรม จริยธรรม และหลักการดารงตนในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรภาคปฏิบัติ
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
1. การทาหนังสือราชการ หรือ การรายงานผล หรืองานเอกสารต่าง ๆ
2. การใช้โปรแกรม Excel สาหรับการปฏิบัติงาน
3. การทา Powerpoint เพื่อการนาเสนอ

ปฏิทินการรับสมัครเพือ่ สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์
ตาแหน่งพนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
****************************
24 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม 2561
29 คุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561

–
–
–
–

รับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก ภาค ก (ความรู้ทั่วไป) ภาค ข (ปฏิบัติ)
สอบคัดเลือก ภาค ค (สัมภาษณ์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

กาหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน
ตาแหน่งพนักงานสหกรณ์
ภาค ก.
วัน-เดือน-ปี
วันอาทิตย์ที่
28 ตุลาคม 2561
เวลา 12.00 – 14.30 น.

วิชาที่สอบคัดเลือก
ความรู้ทั่วไปและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

วิชาที่สอบคัดเลือก
สอบภาคปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

วิชาที่สอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

ภาค ข.
วัน-เดือน-ปี
วันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น.

ภาค ค.
วัน-เดือน-ปี
วันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

