
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากร 

เพ่ือปฏิบัติงานตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากดั 

----------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั มีมติเห็นชอบให้รับสมคัร

คดัเลือกและจดัจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบติังานตาํแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จาํกดั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกและจดัจา้งบุคลากรเพื่อปฏิบติังานตาํแหน่งลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนใน

สหกรณ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 1. ตําแหน่งทีรั่บสมัคร 

   1. เจา้หนา้ท่ีบญัชีและคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 อตัรา  

   คุณสมบติัของผูส้มคัร ดงัต่อไปน้ี 

1.1 คุณสมบติัของผูส้มคัร ดงัต่อไปน้ี 

    (1)มีสัญชาติไทย 

    (2)เป็นผูมี้ภูมิลาํเนาในจงัหวดันราธิวาส อยา่งน้อย 1 ปี หรือเคยศึกษาในจงัหวดันราธิวาส 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

    (3)มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 

    (4)เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

    (5)ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็น

โรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคพิษ

สุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติด 

    (6)ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

    (7)ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 



    (8)ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ สหกรณ์อ่ืน องคก์ร

หรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

    (9)ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

    (10)ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระทาํผิดวินยั ซ่ึงจะไดรั้บโทษไล่ออกหรือให้

ออกตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยัการสอบสวนและการลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

    (11) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

    (12) ไม่เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

   1.2  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

    (1) ผูมี้พื้นความรู้ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ่ากวา่

ปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึง ทาง บญัชี, บริหารธุรกิจ, การจดัการ, วทิยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้อง

ลงทะเบียนเรียนวชิาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

    (2) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ Microsoft office, โปรแกรมสาํเร็จรูป 

   1.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

    (1)งานพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการจดัการเครือข่ายสารสนเทศ 

    (2)งานควบคุมระบบโปรแกรมทั้งระบบ ท่ีใชง้านอยูใ่นสหกรณ์ 

    (3)เก็บอุปกรณ์เทคโนโลยี ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ และดูแลให้พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

    (4)ควบคุมการใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหพ้ร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

    (5)ตรวจสอบและสาํรองขอ้มูลระบบงานทั้งหมดเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 

    (6)งานประมวลผลระบบการเงิน การบญัชี ทะเบียนหุน้ และบญัชีเงินกู ้

     (7)ตรวจกระทบยอดเงินค่าหุ้น และเงินให้กูแ้ก่สมาชิกทุกประเภทคงเหลือ  ณ ส้ินวนั  กบั

หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและคอมพิวเตอร์ 

     (8)ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีหวัหนา้ฝ่ายบญัชีและคอมพิวเตอร์หรือผูจ้ดัการมอบหมาย 

  1.4  อตัราค่าจา้งต่อเดือน 

  (1) เงินเดือน 12,000 บาท 



 2. หลกัสูตรและวธีิการคัดเลือก 

   2.1.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (80 คะแนน) 

    โดยวธีิการสอบขอ้เขียน (30 คะแนน) 

    - ความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกับขบวนการสหกรณ์ พระราชบญัญติัสหกรณ์ และ

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  10  คะแนน 

    - ความรู้ทางดา้นบญัชี 10 คะแนน 

    - ความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 10 คะแนน 

    โดยวธีิการสอบปฏิบติั (50 คะแนน) 

    - การใชโ้ปรแกรม Microsoft excel ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

   2.1.2 ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยการสอบสมัภาษณ์ (20 คะแนน) 

    การสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ประวติัส่วนตวั ประวติั

การศึกษา ประวติัการทาํงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน

ของผูเ้ขา้สอบ เป็นตน้ 
 

 3. การรับสมัครคัดเลือก 

  3.1 แบบใบสมคัร 

   ผูส้มคัรสามารถขอรับใบสมคัรไดท่ี้ สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั เลขท่ี 

50 ถนนศูนยร์าชการ ตาํบลบางนาค อาํเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 

  3.2 ค่าธรรมเนียมสมคัร 

   ผูส้มคัรตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

   (ค่าธรรมเนียมน้ี สหกรณ์ฯ จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ) 

  3.3 วนั เวลา และสถานท่ียืน่ใบสมคัร 

   ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วนัท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ในวนั และเวลา

ราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั  

  3.4 เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมายืน่พร้อมใบสมคัร 

    (1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบบัจริง และฉบบัสําเนาคุณวุฒิการศึกษา จาํนวน 1 

ฉบบั (ฉบบัจริงจะคืนเม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแลว้) 

    (2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

https://www.isocare.co.th/index.php/28-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/38-coop-act


    (4) หนงัสือรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่ไม่เป็น

โรคตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน 

    (5) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 

    (6) สาํเนาใบรับรองการผา่นงาน (ถา้มี) 
 

 4. วัน เวลา และสถานที่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา และสถานที่การ

คัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก และวนั เวลา และสถานท่ีการคดัเลือก ในวนัจนัทร์

ที ่ 16 ม ีน า ค ม  2 5 6 3  ณ  สํ า น กั ง า น ส ห ก ร ณ ์อ อ ม ท รั พ ย์ค รู น ร า ธิ ว า ส  จํา กัด  แ ล ะ ท่ี เ ว็บ ไ ซ ต์  

http://www.krunaracoop.com 

 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 

 

( นายสมยศ เสาวคนธ์ ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

 

 

 

 


