
สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จ ำกัด 
RMUT SRIVIJAYA SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
109  หมู่ที่ 2  ต ำบล ถ  ำใหญ่ อ ำเภอ ทุ่งสง  จังหวัด นครศรีธรรมรำช  80110 
ผู้จัดการ ๐๗๕-๗๗๓๑๓๑ ตอ่ ๑๘๒  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ๐๗๕-๗๗๓๑๓๑ ต่อ ๑๘๓ 

 
ประกำศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จ ำกัด 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสหกรณ์ 
------------------------------------- 

 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์  มทร.ศรีวิชัย จ้ำกัด 109 ม.2 ต.ถ ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช  
มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่บัญชี  จ้ำนวน 1 อัตรำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี  
 

1.  ต ำแหน่งที่ด ำเนินกำรคัดเลือก 
       ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี  
 
  2.  ก ำหนดกำรคัดเลือก 
       วันที่  8 - 20  สิงหำคม  2561  รับสมัคร(เว้นวันหยุดรำชกำร) 
       วันที่  24       สิงหำคม  2561  สอบแข่งขัน 
       วันที่  27       สิงหำคม  2561  ประกำศผลกำรสอบแข่งขัน 
       วันที่  3         กันยำยน  2561  รำยงำนตัวปฏิบัติงำน ณ ส้ำนักงำน 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จ้ำกัด 
 
  3.  สถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  แผนกงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ  ภำคเช้ำเวลำ  08.30 – 12.00 น.  ภำคบ่ำยเวลำ  1300 – 16.30  น. 
 
  4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     4.1  มีสัญชำติไทย และมีศรัทธำในอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ 
     4.2  มีอำยุไม่ต่้ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ ์
     4.3  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั งไม่เป็น

โรคเรื อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยำเสพติด      
ให้โทษ โรคพิษสุรำเรื อรัง หรือโรคอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรด้ำเนินกำรก้ำหนด 

     4.4  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     4.5  ไม่เป็นผู้มีหนี สินล้นพ้นตัว 
     4.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกงำน หรือออกจำรำชกำรหรือหน่วยงำน     

ของรัฐ หรือเอกชนฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
     4.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ้ำคุกโดยพิพำกษำที่สุดให้จ้ำคุก  เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ 

หรือควำมผิดอันได้กระท้ำโดยประมำท 
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     4.8  ไม่เป็นผู้เคยลำออกจำกสหกรณ์โดยได้กระท้ำผิดวินัยซึ่งอำจต้องได้รับโทษไล่ออก 
หรือ  ให้ออกตำมระเบียบว่ำด้วยวินัย กำรสอบสวนและกำรลงโทษส้ำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 

     4.9  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  มีมติให้ถอดถอนออกจำกต้ำแหน่งกรรมกำร
เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ ตำมมำตรำ 22(4) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 
  5.  ค่ำธรรมเนียม 

     ผู้สมัครต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  300  บำท 
 
  6.  หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 

     6.1  ส้ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ    จ้ำนวน  1  ฉบับ 
     6.2  ส้ำเนำปริญญำบัตร     จ้ำนวน  1  ฉบับ 
     6.3  ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน    จ้ำนวน  1  ฉบับ 

       6.4  ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน     จ้ำนวน  1  ฉบับ 
       6.5  รูปถ่ำยขนำด  1  นิ ว     จ้ำนวน  1  รูป 
       6.6  ใบรับรองแพทย์      จ้ำนวน  1  ฉบับ 
       6.7  ส้ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น หลักฐำนทำงทหำร  ทะเบียนสมรส  หนังสือส้ำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
 
  7.  วิธีกำรคัดเลือก 

     ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี  
 
  ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 
       ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่้ำกว่ำร้อยละหกสิบ 
 
    ประกำศ  ณ  วันที่  8  สิงหำคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายสมใจ  ช่วยทุกข์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จ ากัด 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 
 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บัญชี  คุณวุฒิปริญญำตรี  อัตรำค่ำจ้ำง  12,980  บำท  จ้ำนวน  1  อัตรำ 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  1.  ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและงำนด้ำนกำรเงิน  จัดท้ำรำยงำนประจ้ำเดือนของสหกรณ์     
ออมทรัพย์  มทร.ศรีวิชัย จ้ำกัด 
  2.  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และตั งใจจริงในกำรท้ำงำน  รวมทั งสำมำรถทุ่มเทและอุทิศตนให้กำร
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 
  3.  เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติงำนประจ้ำเต็มเวลำ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  4.  หำกมีประสบกำรณ์ทำงกำรเงินและบัญชีจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
  5.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 
  1.  ส้ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  วุฒิกำรศึกษำ บัญชีบัณฑิตหรือบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
(สำขำกำรบัญชี , สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร) 
  2.  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรท้ำงำนกำรเงินและบัญชีอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ 
  3.  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกฎหมำย  กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ 
  4.  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft  office  โปรแกรม
ประยุกต์อ่ืนๆ และอุปกรณ์ส้ำนักงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
ก ำหนดวัน  เวลำ  วิธีกำรคัดเลือก และสถำนที่คัดเลือก 

วันที่คัดเลือก วิธีกำรคัดเลือก เวลำ สถำนที่คดัเลือก 

24  สิงหำคม  2561 

สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
(60 คะแนน) 

09.00 น.
เป็นต้นไป 

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สอบสัมภำษณ์ 
(40 คะแนน) 

13.00 น.
เป็นต้นไป 

ห้อง 922 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ใบสมัคร 

สหกรณ์ออมทรัพย์  มทร.ศรีวิชัย จ ำกัด 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1  ชื่อ – สกุล ............................................................... อำยุ ............. ปี  
   เชื อชำติ ...................... สัญชำติ ...................... ศำสนำ ......................  
   เกิดวันที่ ...................... เดือน ................................... พ.ศ. ...............  
   กรุ๊ปเลือด...................... ส่วนสูง ................. เซนติเมตร  น ้ำหนัก ............... กิโลกรัม  
   สถำนที่เกิด อ้ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................................. 
     1.2  เลขท่ีบัตรประจ้ำตัวประชำชน ---- 
   ออกให้ ณ ส้ำนักงำน ............................................ เมื่อวันที่ .......... เดือน ................. .. พ.ศ. ............. 
   หมดอำยุวันที่ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .............  
     1.3  สถำนภำพทำงครอบครัว  โสด   สมรส   หย่ำร้ำง   ม่ำย  จ้ำนวนบุตร ................... คน 
     1.4  ชื่อคู่สมรส ....................................................................... อำชีพ ..........................................................  

  สถำนที่ท้ำงำน………………………………………………………………………………………………………………….……. 
   เลขที่บัตรประจ้ำตัวประชำชน ---- 
     1.5  ชื่อบิดำ ................................................................ อำยุ ............... ปี   ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
   อำชีพ ............................... สถำนที่ท้ำงำน ............................................... โทรศัพท์  ……………………… 

  ชื่อมำรดำ ........................................................... อำยุ ............... ปี   ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
   อำชีพ ............................... สถำนที่ท้ำงำน ............................................... โทรศัพท์  ……………………… 
     1.6  ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี .............. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ...............................  
   ต้ำบล/แขวง ............................... อ้ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด .............................. ....... 
   รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ...................................... 

  ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้ำนตนเอง    บ้ำนบิดำมำรดำ 
 บ้ำนเช่ำ    อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 

     1.7  บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ทันที ชื่อ ........................................................................................................  
   บ้ำนเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ……………………………….. ถนน ............................. 
   ต้ำบล/แขวง ............................... อ้ำเภอ/เขต ....... ........................... จังหวัด .....................................  
   รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ......................................   
   สถำนที่ท้ำงำน ...................................................................... ................................................................ 
   เลขที่ .................. หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ……………………….…………….. ถนน ............................. 
   ต้ำบล/แขวง ............................... อ้ำเภอ/เขต ...................... ............ จังหวัด .....................................  
   รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ......................................   
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     1.8  ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำบัน สำขำวิชำ ปีที่ส้ำเร็จ วุฒิที่ได้รับ เกรดเฉลี่ย 
      
      
      
      
      
 
     1.9  ประวัติกำรท้ำงำน 

ชื่อสถำนประกอบกำร ระยะเวลำ ต้ำแหน่ง สำเหตุกำรลำออก 
เงินเดือน

ครั งสุดท้ำย 
 จำก ถึง    
      
      
      
      
 
     1.10  ประวัติกำรเข้ำอมรม-ดูงำน-ฝึกงำน 

หัวข้อ สถำนที่อบรม-ดูงำน-ฝึกงำน ระยะเวลำ 
   
   
   
   
   
 
     1.11  ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ คือ ............................................................................................ ............. 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................................... ผู้สมัคร 
( ................................................................ ) 

ยื่นใบสมัครวันที่ .................. เดือน .................................... พ.ศ. ........................ .. 
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2.  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
     เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี  

  ส้ำเนำในแสดงผลกำรศึกษำ     ส้ำเนำปริญญำบัตร 
  ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน    ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  ใบรับรองแพทย์ 
  หลักฐำนอื่นๆ ..................................................................................................................................  
 

ข้ำพเจ้ำ  .............................................................. ต้ำแหน่ง ............................................ ......... 
คณะกรรมกำรสหกรณอ์อมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จ้ำกัด ได้ตรวจเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ แล้ว 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................................... ผู้รับสมคัร 
( ................................................................ ) 

ต้ำแหน่ง .................................................................... 
วันที่ .................. เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

 
 


