
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 
ที ่9 /2560 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมเพื่อจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ ์ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และอัตราเงินเดือน  
ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดกำร อัตรำเงินเดือนระหว่ำง 25,570 – 35,620 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำเงินเดือนจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  

ในกำรท ำงำน 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดกำร มีดังนี้ 
1) ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี สินเชื่อ กำรเงิน/ 

กำรลงทุน ทะเบียนสมำชิก แผนงำนและโครงกำร บริหำรทั่วไป บริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและกำรติดตำม
เร่งรัดหนี้สิน และประชำสัมพันธ์ 

2) ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

3) ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรเสนออนุมัติและจ่ำยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินรอจ่ำยคืน 
สวัสดิกำร เงินรับฝำก ทุนเรือนหุ้น ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ และทุนสำธำรณประโยชน์ 

4) บริหำรกำรเงินโดยวำงแผน ควบคุม กำรติดตำมงำนด้ำนกำรรับ–จ่ำยเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบจัดท ำบัญชีรับ–จ่ำยเงิน บัญชีเงินฝำก กำรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ ำวัน กำรควบคุมกำรรับ
ฝำกเงินและถอนเงินของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ตรวจสอบกำรเบิกเงินงบประมำณ 

5) วิเครำะห์และรำยงำนสถำนะกำรเงินของสหกรณ์ สหกรณ์อ่ืน และสถำบันกำรเงินอ่ืน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำลงทุน กำรให้กู้ยืม และกำรกู้ยืม 

6) ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อหำรือแก่สมำชิกและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
7) รักษำกำรหรือปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้จัดกำร กรณีผู้จัดกำรไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อำจปฏิบัติ

หน้ำที่ได ้
8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมท่ีผู้จัดกำรหรือคณะกรรมกำรมอบหมำย 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
1) มีสัญชำติไทย   
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ 

เสมือนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย 
โรคเท้ำช้ำง โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคที่น่ำรังเกียจ ติดยำเสพติด หรือโรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
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(7) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำน 
ของรัฐหรือเอกชน 

(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ 
หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

3.2 คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินกำรธนำคำร 

สำขำกำรบัญชี สำขำเศรษฐศำสตร์ สำขำวิทยำกำรจัดกำร สำขำรัฐศำสตร์ สำขำบริหำรงำนบุคคล และ 
มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนสหกรณ์หรือสถำบันกำรเงินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

4. การสมัครคัดเลือก 
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถขอรับใบสมัครหรือดำวน์โหลด 
จำกเว็บไซต์สหกรณ์ coopmoj.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด 
ชั้น 6 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน – 11 พฤษภำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร หรือ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 

4.2 ค่าธรรมเนียมคัดเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่ำสมัครสอบ จ ำนวน 200 บำท ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืน

ให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.3 หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ 

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป  
2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดง 

ว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร อย่ำงละ 1 ฉบับ  

4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ  
5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
6) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล หลักฐำน 

กำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี) อย่ำงละ 1 ฉบับ  
7) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งออกให้ 

ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมข้อ 3.1 (4) 
8) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 

ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ำรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้อง
และลงชื่อก ำกับไว้ทุกหน้ำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย 

4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

4.4.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง จะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของต ำแหน่ง
ที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร 
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และกำรได้เข้ำรับกำรสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด  
จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย 

4.4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิด 
รับสมัครสอบ 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  100 คะแนน 

ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและหลักกำรสหกรณ์ ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี ด้ำนกำรบริหำรงำนสินเชื่อ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนนโยบำยและ
แผนปฏิบัติงำนสหกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรภำยในสหกรณ์ (คะแนน 100 คะแนน) 

5.2 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน 
5.2.1 ทดสอบทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft office (สอบปฏิบัติ) เพ่ือใช้

ประกอบกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
5.2.2 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติ

ส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ ปรำกฏของผู้เข้ำสอบ และจำกกำร
สัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ
และบคุลิกภำพอย่ำงอ่ืน (คะแนน 100 คะแนน) 

ทั้งนี้ จะทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่ำนภำค ควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งแล้วจึงมีสิทธิเข้ำสอบปฏิบัติและสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 60 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
และวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 ทำงเว็บไซต์ 
coopmoj.org และที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ำกัด ชั้น 6 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษำ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 

กรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะให้ผู้ได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) เท่ำกัน ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ำมีกำรสอบคัดเลือกอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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9. การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 

จ ำกัด ตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1 

10. หลักประกันของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ให้ผู้ได้รับกำรจัดจ้ำง หรือบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ มีหลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

เพ่ือประกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจำกกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ต้องรับผิดในวงเงินไม่เกิน 60 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงรำยวันโดยเฉลี่ยที่ได้รับ ดังต่อไปนี้ 

1) เงินสด 
2) ทรัพย์สิน ได้แก่ สมุดเงินฝำกประจ ำธนำคำร หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร 
3) กำรค้ ำประกันด้วยบุคคล ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่ต่ ำ

กว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่ได้รับกำรจัดจ้ำงค้ ำประกัน 
4) กำรค้ ำประกันจะต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันรำยงำนตัว 

และท ำสัญญำจ้ำง 
 

ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2560 
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              (สมบูรณ์  สำระสิทธิ์) 
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